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GOBBO JUNIOR, José A. Estratégia de Operações de Redes: Uma proposta de abordagem 
metodológica de investigação para o estudo da relação entre o projeto da rede de negócios, as 
prioridades competitivas e o valor para o cliente. São Paulo: EAESP/FGV, 2004. 249p. (Tese 
de Doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Administração de Empresas da 
EAESP/FGV, Área de concentração: Produção e Operações). 

 
Resumo: Nos últimos anos a competição mundial aumentou significativamente o que tem 
levado a uma maior pressão por flexibilidade nas operações das empresas. Isso causou a 
mudança das estruturas burocráticas verticais para a organização horizontal, modificando o 
paradigma prévio, de que a competição se dava entre unidades de negócios. O modelo 
burocrático tradicional de organização tem se mostrado esgotado, assim a formação de redes 
de empresas tem possibilitado a emergência de novos modelos organizacionais mais flexíveis. 
A estratégia de operações, historicamente focada em unidades de negócios, se tornou um 
campo profícuo para uma nova análise das práticas e modelos existentes. Como a criação e 
entrega de valor são imprescindíveis para a sobrevivência das redes interfirmas, supõe-se que o 
valor percebido pelo cliente está conectado com o projeto das organizações em rede. Essa tese 
propõe, portanto, categorizar as redes simultâneas nas quais as firmas estão inseridas e 
apresentar uma abordagem metodológica para a investigação da relação entre o valor 
percebido pelo cliente e o projeto da rede de negócios. Com esse objetivo é conduzido um 
estudo qualitativo e explanatório das redes simultâneas dentro do campo da estratégia de 
operações. As conclusões sugerem que o projeto da rede de negócios pesquisada reflete de 
uma forma geral a percepção de valor pelo cliente. 
 
 Palavras-Chaves: Estratégia de Operações, Projeto da Rede de Negócios, Prioridades 
Competitivas. 
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RESUMO 
 
 
 
 

Nos últimos anos a competição mundial aumentou significativamente, o que tem 

levado a uma maior pressão por flexibilidade nas operações das empresas. Isso causou a 

mudança das estruturas burocráticas verticais para a organização horizontal, modificando o 

paradigma prévio, quando a competição se dava entre unidades de negócios. O modelo 

burocrático tradicional de organização tem se mostrado esgotado; assim, a formação de redes 

de empresas tem possibilitado a emergência de novos modelos organizacionais mais flexíveis. 

A estratégia de operações, historicamente focada em unidades de negócios, se tornou um 

campo profícuo para uma nova análise das práticas e modelos existentes. Como a criação e 

entrega de valor são imprescindíveis para a sobrevivência das redes interfirmas, supõe-se que 

o valor percebido pelo cliente está conectado com o projeto das organizações em rede. Essa 

tese propõe, portanto, categorizar as redes simultâneas nas quais as firmas estão inseridas e 

apresentar uma abordagem metodológica para a investigação da relação entre o valor 

percebido pelo cliente e o projeto da rede de negócios. Com esse objetivo é conduzido um 

estudo qualitativo e explanatório das redes simultâneas dentro do campo da estratégia de 

operações.  As conclusões sugerem que o projeto da rede de negócios pesquisada reflete a 

percepção de valor pelo cliente.  

 

Palavras-Chave: 

Estratégia de Operações, Projeto da Rede de Negócios, Prioridades Competitivas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
In last years the world competition significantly increased, putting more pressure by 

flexibility in production and management. That caused to change of the vertical bureaucratic 

structures for the horizontal company, modifying the previous paradigm, of that, the 

competition gave between business units. The traditional bureaucratic model of organization 

has shown exhausted, in this way the networks formation has enabled more flexible new 

organizational models. The operations strategy, historically focused in business units, became 

an emergent field for a new analysis of the practices and existing models. As value creation 

and delivering are indispensable for the networks survival, it is supposed that the costumer 

perceived value should be connected to the business network project. This thesis propose to 

categorize the concurrent networks in which firms are include and present a methodological 

approach of investigation between the business network project and the customer perceived 

value. With this purpose is conducted an exploratory and qualitative study of the simultaneous 

nets inside the operations strategy field. The conclusions suggest that the researched business 

network project reflects the customer value perception.   

 

 

Keywords:  

Operations Strategy - Business Network Project - Competitive Priorities. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

As características das operações das organizações têm se modificado profundamente 

nos últimos anos. Essas mudanças foram produzidas por um conjunto de eventos, dentre os 

quais os mais importantes são a globalização, a avançada evolução tecnológica (geralmente 

relacionada à informação) e a formação de redes de empresas, cujos principais ativos são 

primariamente intelectuais, em vez de ativos físicos. Essa série de eventos vem ao longo dos 

últimos anos dando forma ao que acadêmicos têm coletivamente se referido como “A Nova 

Economia”. Uma definição exata desse termo pode ser difícil de ser obtida, mas deve incluir 

uma combinação dos três fatores citados acima.  

Uma das características da Globalização é o aumento da conectividade. De acordo 

com Wood Jr. (2002), o que antes era um sistema com partes isoladas, que se controlavam 

localmente (sistemas político, social, cultural, empresarial, etc.), agora é um todo com 

múltiplas conexões. Fenômeno similar acontece com os fluxos financeiros, o transporte de 

matérias-primas e produtos acabados, etc. Dessa forma, muitas empresas oferecem atualmente 

uma quantidade enorme de produtos e serviços num mercado relativamente aberto, 

globalizado, em que muitos países reduziram suas barreiras à importação.  

A globalização ocorreu com maior intensidade a partir dos anos 90, e ajudou a moldar 

a forma dessa nova economia. As indústrias intensivas em tecnologia de informação 

rapidamente se tornaram uma força importante na economia mundial. A nova economia é 

muito mais ampla e inclui o desenvolvimento de softwares, telecomunicações, indústrias de 

mídia/entretenimento, assim como os serviços de Internet. Em paralelo, a competição mundial 

tem aumentado. Isso é o que alguns estudiosos chamam de ambiente de hipercompetição. 

Segundo D’Aveni (1995:54), a hipercompetição ocorre num mundo de dinâmica complexa, 

no qual as empresas interagem em âmbito mundial, as vantagens competitivas são efêmeras e 

o ciclo de vida dos produtos é curto, instável e, em certos casos, imprevisível.  

Esse ambiente tem exigido flexibilidade nas operações por parte das empresas, o que 

tem levado a uma mudança das estruturas burocráticas verticais para a companhia horizontal, 

modificando o paradigma anterior, quando a visão predominante era que a competição se 

dava entre unidades de negócios. De fato, a unidade operacional real se torna um projeto de 
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negócios possibilitados por uma rede. Outra mudança relevante é o aumento da abstração no 

trabalho. Mais e mais pessoas deixam a produção (cada vez mais automatizada) e migram 

para os setores de serviços. Dessa forma o trabalho vai ganhando complexidade e como 

conseqüência somos obrigados a lidar com um nível maior de atividades abstratas (trabalhar 

com teorias, modelos e simulações, elaborar planos de marketing, estratégicos e de recursos 

humanos).   

Nesse tempo presente de hipercompetição e globalização, as firmas estão buscando 

por quaisquer formas e possibilidades para vender seus produtos, explorando outros 

mercados, se necessário. Dessa forma, torna-se difícil e, às vezes impossível, obter um quadro 

analítico útil para ser usado como uma série de linhas mestras no processo de tomada de 

decisão.  Além disso, esse quadro analítico deve considerar as questões envolvendo 

coordenação e integração de cada ator envolvido no processo de negócios. A emergência da 

competição baseada no tempo e a conseqüente mudança de paradigma para a competição em 

redes vêm exigindo dos pesquisadores um esforço maior em relação a uma extensiva 

reavaliação das estratégias corporativas e do posicionamento de manufatura.    

Nesse contexto, a estratégia de operações que permaneceu praticamente inalterada nos 

últimos 20 anos se tornou um campo profícuo para uma nova análise das práticas e modelos 

existentes. Diversos autores (SLACK e LEWIS, 2002; RUDBERG e OLHAGER, 2003; e 

HAYES et al., 2004) têm procurando fazer novas abordagens para o tema estratégia de 

operações perante essas mudanças. No entanto, esses trabalhos têm se limitado a analisar esse 

novo ambiente sob a perspectiva da cadeia de suprimentos e redes intrafirmas. Outra questão 

importante é que na literatura tradicional em estratégia de operações as decisões referentes às 

questões infra-estruturais e estruturais, assim como as prioridades competitivas, não eram 

tratadas em função do valor para o cliente. Cada vez mais deve-se tomar a perspectiva dos 

clientes quando se projeta a estrutura de uma rede de operações de empresas distintas.   

Foi o crescimento da importância para os consumidores dos relacionamentos paralelos 

na rede de suprimentos que permitiram o surgimento de uma nova perspectiva, a rede de 

valor. Essa abordagem chamou a atenção para outros fluxos ao longo da rede, e não somente 

para os fluxos de materiais e de informação. Dessa forma, tanto as transformações ocorridas 

nos mercados como a remoção das barreiras ao comércio e as implicações que a participação 

em múltiplas redes têm no desempenho da empresa, sugerem a existência de uma rede de 

negócios na qual as firmas estão inseridas. 

 Nesse contexto, essa tese apresenta uma abordagem metodológica que trata a relação 

entre o valor percebido pelo cliente e as prioridades competitivas e áreas de decisão da 
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estratégia de operações. O estudo amplia o escopo de análise da estratégia de operações de 

unidades de negócios para a rede de negócios. Para isso, são categorizadas as redes de 

negócios nas quais as firmas estão inseridas, bem como são apresentadas uma abordagem 

metodológica, e uma pesquisa qualitativa e explanatória com o objetivo de verificar a 

utilidade do modelo proposto, como ferramenta de avaliação competitiva.  

Essa tese é dividida em oito capítulos, além desse primeiro, que trata da introdução 

acerca do tema, seguem os seguintes capítulos: Definição do Problema de Pesquisa, Revisão 

de Literatura, Métodos e Procedimentos da Pesquisa Empírica, Resultados da Pesquisa 

Empírica, Conclusões e Sugestões, Referências Bibliográficas e Anexos. 

No capítulo 2 do capítulo Definição do Problema de Pesquisa, consta uma breve 

explanação acerca da importância e do crescente interesse pelo gerenciamento de redes de 

empresas em contraponto à visão de gerenciamento de organizações individuais. São 

levantadas as principais lacunas na literatura atual e em seguida são apresentadas as premissas 

e o modelo explicativo para contextualizar a pesquisa e ilustrar a abordagem utilizada. Fazem 

parte desse capítulo os argumentos quanto à relevância acadêmica e prática de se desenvolver 

estudos sobre o tema. A maior justificativa de uma pesquisa acadêmica em ciência aplicada é 

abordar um tema que seja de interesse público e aplicável a diversos contextos e situações, 

seja no meio acadêmico ou empresarial. 

A Revisão de Literatura é constituída de três capítulos. O capítulo 3 trata da evolução 

do foco na Gestão e Operações. A primeira seção desse capítulo aborda um breve relato da 

evolução da logística desde os primórdios, quando ainda era atrelada ao transporte de bens, 

até os dias atuais, em que a área despontou como fonte de oportunidade para a obtenção de 

vantagens competitivas. A segundo seção trata do surgimento dos estudos sobre o Supply 

Chain Management (SCM). São abordadas as teorias mais utilizadas para os estudos em 

SCM, assim como são relacionadas as características e os tipos de relacionamentos 

observados nesses estudos. A terceira seção trata do surgimento do conceito de rede de valor. 

Para isso, foi realizada uma revisão acerca do tema valor, assim como são identificados seus 

principais componentes. A última seção desse capítulo trata dos diferentes tipos de redes 

interfirmas, e a possibilidade de acesso a aprendizado e recursos que as alianças entre 

empresas provêem.  

No capítulo 4 são categorizadas e apresentadas as redes simultâneas, compostas pela 

rede física, de valor e negócios. Essa abordagem é necessária visto que as redes ainda 

permanecem entidades pouco entendidas e são constituídas de diversas dimensões de análise. 
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Um estudo que pretenda avançar no conhecimento acerca das redes interfirmas deve propor 

uma conceituação clara e sob uma perspectiva holística.  

No capítulo 5 são tratadas as questões mais relevantes acerca do campo da estratégia 

de operações. Inicialmente, discute-se o papel da estratégia nas corporações, bem como é 

tratado o surgimento da estratégia de operações em um contexto histórico. A revisão 

bibliográfica aborda o conteúdo e o processo da estratégia de operações. É discutido o papel 

que a estratégia de operações tem como uma combinação de áreas de decisões e de 

prioridades competitivas. As decisões de operações se desdobram em áreas de decisão, e as 

prioridades competitivas têm um papel a desempenhar na “tradução” para a operação, do 

valor para o cliente.  

No capítulo 6 é discutido o papel das áreas de decisões sob uma perspectiva do projeto 

da rede de negócios.  São abordados nesse capítulo as áreas de decisão de integração vertical e 

instalações. Essas áreas de decisão que tradicionalmente eram tratadas sob uma perspectiva de 

unidades de negócios passam por uma discussão sob a perspectiva de rede de negócios. É 

proposta uma abordagem metodológica de integração entre o modelo de valor para o cliente e 

as prioridades competitivas, assim como uma matriz de integração entre o projeto da rede de 

negócios e as prioridades competitivas.  

No capítulo 7 são tratados os Métodos e Procedimentos da Pesquisa Empírica, no qual 

são descritos os meios pelos quais busca se garantir o tratamento adequado dos dados, além 

de sua análise para possibilitar um processo de construção de uma teoria válida.  

No capítulo 8 são discutidos os Resultados da Pesquisa Empírica, realizada numa rede 

de negócios do setor siderúrgico brasileiro, mapeados por meio de uma empresa representante 

do segmento industrial, a empresa focal. São apresentados ainda os resultados das questões 

acerca da relação entre o projeto da rede de negócios e o valor para o cliente. 

O capítulo 9 trata das Conclusões e Sugestões com as soluções para o problema 

principal e seus componentes específicos. São apresentadas, também, as limitações para 

pesquisas futuras. As últimas seções são constituídas das Referências Bibliográficas e Anexos.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

  

O estudo das organizações adotou a teoria dos sistemas, principalmente o conceito de 

sistema aberto. Ela tem sua origem na teoria geral dos sistemas, elaborada a partir dos 

trabalhos do biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. As 

organizações são vistas como sistemas dentro de sistemas. O enfoque sistêmico contrapõe-se 

à microabordagem do sistema fechado adotado anteriormente pelas teorias administrativas. 

Segundo Morgan (1996), as organizações como “organismos” são abertos ao seu ambiente e 

devem procurar uma relação apropriada com esse, caso queiram sobreviver. A teoria de 

sistemas pode auxiliar na medida em que seus usuários passem a perceber o enfoque holístico 

que ela oferece. Dentro das teorias administrativas que surgiram ao longo desse século, e 

utilizam a abordagem dos sistemas abertos, destaca-se a Teoria da Contingência. A teoria da 

Contingência nasceu a partir de várias pesquisas realizadas nos mais diversos tipos de 

indústrias, analisando as estruturas organizacionais.  

Nos anos 60, Chandler Junior (1962) realizou uma série de investigações históricas 

sobre as mudanças estruturais de grandes organizações relacionando-as com a estratégia de 

negócios. O autor estudou a experiência das corporações (no caso quatro, grandes 

corporações), demonstrando como a infra-estrutura dessas empresas foi continuamente sendo 

adaptada e ajustada à sua estratégia. A conclusão de Alfred Chandler é de que a estrutura 

organizacional das grandes empresas americanas foi sendo gradativamente determinada pela 

sua estratégia mercadológica. A estrutura organizacional corresponde ao desenho da 

organização, isto é, a forma organizacional que ela assumiu para integrar seus recursos, 

enquanto a estratégia corresponde ao plano global de alocação dos seus recursos para atender 

uma demanda do ambiente. As diferentes espécies de estruturas organizacionais foram 

necessárias para eficientemente fazer frente a diferentes estratégias e ambientes. 

Nos últimos anos a concepção da organização como um sistema aberto ganhou força 

com a ampliação da visão da organização para além de suas fronteiras, passando a contemplar 

as empresas com as quais a organização se relaciona para prover um dado produto ou serviço 

no mercado. À medida que as empresas têm preferido delegar a terceiros, parcelas cada vez 
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mais substanciais da sua produção de produtos e serviços, a gestão das relações entre nós das 

cadeias de suprimentos, passou a ganhar muito mais atenção gerencial. 

Nunca em épocas passadas a tecnologia evoluiu a passos tão rápidos. Isso faz com que 

seja difícil para empresas manterem internamente os processos de atualização e 

desenvolvimentos tecnológicos em todas as áreas que concorrem para resultar nos produtos e 

serviços que oferecem ao mercado. Isso aumentou tremendamente a quantidade e a 

intensidade de trocas nas interfaces entre as empresas (CORRÊA, 2003). Portanto, 

atualmente, quando se toma a perspectiva da teoria da contigência deve-se levar em 

consideração a evolução das estruturas das redes de empresas nas quais as organizações estão 

inseridas.  

As pesquisas sobre Supply Chain Management (SCM) se destacam como uma nova 

perspectiva para o estudo das organizações a partir de uma visão mais holística, para a análise 

das demandas impostas pelos ambientes competitivos dos mercados globais. Segundo alguns 

autores (GATTORNA e WALTERS, 1996; SLACK et al., 1998; MENTZER et al., 2001; 

CORRÊA e CAON, 2002), as razões que chamaram a atenção para as oportunidades de 

melhoria que existiam na interface entre empresas como entre os consumidores foram: a 

crescente competição baseada em tempo e qualidade; a busca de integração externa pela função 

logística; e o aumento de importância para o negócio da contribuição de compras de 

suprimentos.  

O SCM surgiu como uma alternativa à integração vertical  dado que  provê muito dos 

benefícios da integração vertical sem o aumento de tamanho associado, em termos de custo e 

perda de flexibilidade. Segundo Vollmann & Cordon (1996), a visão tradicional de 

competição é baseada em unidades de negócio competindo pelo mesmo mercado. Todavia, a 

integração através da cadeia de suprimentos escurece as usuais distinções para as fronteiras 

das unidades de negócio. Essa combinação da aliança entre fornecedores e consumidores, 

levanta a questão de quais entidades estão competindo com outras. Isso traz uma nova visão 

de que a competição não ocorre apenas nas unidades de negócios, como no modelo de Porter 

(1980). A competição, no contexto da SCM, ocorre entre cadeias produtivas. O novo 

paradigma competitivo é que as cadeias de suprimentos competem entre si e o sucesso de 

qualquer companhia dependerá do quão bem esta administra suas relações na cadeia de 

suprimentos. O SCM surgiu, dessa forma, como uma metodologia de integração entre todos 

os membros da cadeia de suprimentos, por meio da cooperação, de forma que as relações 

“ganha-perde” sejam substituídas por relações “ganha-ganha”.  
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A estratégia de operações vem sendo tratada na literatura tradicional no âmbito das 

unidades de negócios. A estratégia de operações trata dos princípios básicos para criar os 

fundamentos do sucesso operacional de uma organização, e descreve como os seus recursos 

operacionais, tecnológicos e de relacionamento podem ser gerenciados estrategicamente.  

Os estudos de estratégia de operações já são difundidos no campo da manufatura, mas 

com conotações, referenciais teóricos e metodologias específicas para as unidades de 

negócios. Embora o enfoque sistêmico seja similar, torna-se mais relevante e adequado o 

estudo de redes de empresas. Para isso, é necessária a proposta de uma abordagem 

metodológica que possibilite envolver as diferentes dimensões de análise relacionadas às 

redes de empresas.  

Como objetivo de investigação, propõe-se nessa pesquisa verificar se a estratégia de 

operações, a qual foi desenvolvida sobre o conceito de unidades de negócios, continua válida 

para a perspectiva de redes de empresas. Para isso, é necessário adequar as metodologias e 

referenciais teóricos da estratégia de operações às redes de empresas.  

Para o desenvolvimento desse trabalho optou-se por um estudo de uma rede de 

empresas no setor de manufatura, visto que esse setor já está consolidado em termos de 

pesquisas em estratégia de operações.  Seria uma temeridade propor uma nova abordagem em 

um setor pouco estudado, como o setor de serviços. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa 

empírica no setor metalúrgico brasileiro. O caso pesquisado se demonstra exemplar em 

função da contribuição para o estudo a ser desenvolvido e pelo interesse público geral em 

termos teórico e prático. Trata-se de um estudo sobre uma rede de empresas do setor 

metalúrgico brasileiro, que se uniram para prover melhores serviços aos seus clientes. Dado 

que a metalurgia atua em diversos segmentos de mercado com características muito distintas 

entre si, optou-se pelo estudo no segmento de blanks de chapas grossas de aço. Os blanks são 

peças de chapas grossas de aço cortadas de acordo com as especificações dos clientes. Os 

blanks são utilizados nos mais diversos setores de aplicação, entre esses as indústrias navais, 

ferroviárias e de tratores agrícolas.   

 

 

2.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando-se as questões e tendências expostas até o momento e a atualidade e 

relevância do tema proposto e considerando-se as premissas de que: a) as prioridades 

competitivas atuam na “tradução” do valor para o cliente nas operações da rede de negócios; b) 
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existe uma relação entre o projeto da rede de negócios e o valor para o cliente, por que é este 

quem provê o sustento da rede; o componente específico formulado nessa presente tese é: 

 

Como o projeto da rede de negócios reflete o valor para o cliente no mercado de 

blanks de chapas grossas de aço? 

 

 As questões formuladas para responder esse componente específico são as seguintes: 

 

 Q1 – qual a relação entre o valor para o cliente e as prioridades competitivas no 

mercado de blanks de chapas grossas de aço? 

 

Q2 – qual a relação entre as prioridades competitivas e o projeto da rede de 

negócios no mercado de blanks de chapas grossas de aço? 

 

Convém nesse momento ressaltar que além da demanda, a operação conta com clientes 

e esses clientes podem não ser os clientes finais dos produtos ou serviços da operação. O 

cliente referido acima é o cliente, ou conjunto de clientes, que a operação da rede de negócios 

atende diretamente. As prioridades competitivas, as quais se referem as questões, são as 

prioridades competitivas da rede de negócios. A forma e a configuração das operações na qual 

as organizações estão inseridas constituem o projeto de rede de negócios. Mais adiante, no 

Capítulo 4, será discutido o conceito de redes de negócios.  

 

 

2.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Nos últimos anos a competição mundial aumentou significativamente, o que tem 

levado a uma maior pressão por flexibilidade nas operações das empresas. O modelo 

burocrático tradicional de organização tem se mostrado esgotado; assim, a formação de redes 

de empresas tem possibilitado a emergência de novos modelos organizacionais mais flexíveis. 

A integração entre as empresas nos níveis organizacional, funcional, de processos ou 

informacional também tem aumentado. Essa integração também tem se mostrado como uma 

alternativa para o crescimento das organizações num mercado crescentemente competitivo. 

Apesar de haver uma grande aceitação da importância estratégica de se integrar 

operações com os fornecedores e consumidores na cadeia de suprimentos, muitas questões 
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ainda permanecem não respondidas em termos de caracterização das estratégias de cadeia de 

suprimentos. É mais importante a ligação com fornecedores, consumidores ou com ambos? 

Similarmente, pouco se sabe sobre a integração entre fornecedores e clientes e a melhoria de 

performance de operações.   

Frohlic & Westbrook (2001) investigaram as estratégias de integração entre 

fornecedores e consumidores, desenvolvendo escalas para medir o “arco” de integração, 

possibilitando a identificação de cinco diferentes estratégias. Cada uma dessas estratégias foi 

categorizada por um “arco de integração” diferente representando a direção da integração (em 

direção aos fornecedores e/ou consumidores) e o grau da atividade de integração. Os autores 

argumentam que existem evidências de que, quanto mais amplo grau de integração com os 

fornecedores e consumidores, mais forte é a sua associação com a melhoria de performance. 

Há, portanto, um campo de melhorias ainda praticamente inexplorado na fronteira entre as 

empresas. O foco da gestão de operações internas passa a ser substituído pelo gerenciamento 

da cadeia de suprimentos, surgindo, dessa forma, a preocupação com a eficiência da cadeia e 

não somente com a de uma organização.  

A busca por instrumentos de gestão da cadeia de suprimentos se popularizou de forma 

que um grande número de modelos de gestão ou práticas tem sido propostos. Um exemplo é o 

SCOR (Supply-Chain Operations Reference-Model) o qual é um modelo de referência de 

processo da cadeia de suprimentos. Esse modelo integra os conceitos de reengenharia de 

processos de negócios, benchmarking e performance de processo em um quadro de 

referências que cruza diversas funções e está sendo utilizado atualmente por diversas 

organizações para analisar e melhorar o desempenho de suas cadeias de suprimentos 

(SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2004).   

Embora os estudos sobre estratégia de operações sejam em grande número e já 

venham sendo desenvolvidos e aprimorados ao longo dos anos, a maior parte desses estudos é 

voltada para a elaboração da estratégia de operações sob o paradigma de unidades de negócios 

(SKINNER, 1969, 1996; HAYES e WHEELWRIGHT, 1984; FINE e HAX, 1985; HAYES et 

al., 1988; SAMSON, 1991; MILTENBURG, 1995; HAYES e PISANO, 1996; HILL, 2000). 

Recentemente, alguns autores propuseram uma abordagem ampliada e atualizada para o 

campo da estratégia de operações, mas trabalhando ainda sob o paradigma das unidades de 

negócios (SLACK e LEWIS, 2002) e unidades de negócios e redes intrafirmas (RUDBERG e 

OLHAGER, 2003; HAYES et al., 2004). A mudança de paradigma, com a nova visão de que 

a competição ocorre entre redes de empresas e não entre unidades organizacionais isoladas, 

indica a necessidade do avanço desses estudos sob um novo, diferente e holístico enfoque. 
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Existe um grande número de estudos voltados aos temas de cadeias de suprimentos e 

redes de empresas, mas muito pouco ainda foi feito na tentativa de ampliar a visão da 

estratégia de operações de uma unidade organizacional para a rede de empresas na qual as 

firmas estão inseridas. Parolini (1999) afirma que são necessários estudos empíricos que 

busquem validar as relações teóricas entre a estratégia de operações e o projeto da estrutura da 

rede de empresas, visto que muito pouco se conhece sobre essa relação. Outra questão 

relevante que não foi tratada pelos atores no campo da estratégia de operações, fala das 

relações entre as áreas de decisões e as prioridades competitivas, que não eram tratadas como 

algo importante ou como algo em função do valor para o cliente. Considerando-se o papel de 

“tradutoras” que as prioridades competitivas da estratégia de operações têm na operação do 

significado do valor para o cliente, a presente tese pretende avançar no estudo dessa relação.  

 

 

 2.3 ESQUEMA DE SÍNTESE PRELIMINAR DA PESQUISA 

 

Esse trabalho parte do pressuposto de que o projeto da rede de negócios está 

relacionado com as prioridades competitivas que por sua vez é uma função do valor para o 

cliente. A figura ilustra a abordagem teórica tratada nessa pesquisa, apresentando alguns 

relacionamentos que são propostos na seguinte seqüência: 

a) o projeto da rede de negócios é relacionado com as prioridades competitivas da 

estratégia de operações; 

b) as prioridades competitivas atuam como “tradutoras” nas operações, do valor para o 

cliente; 

c) as prioridades competitivas são uma função do valor para o cliente. 

 

Essa abordagem foi estabelecida para guiar a pesquisa e trazer a problemática a ser 

tratada com maior compreensão. O pressuposto desse trabalho é que o projeto da rede de 

negócios é determinado, em última instância, pela percepção de valor pelo cliente da rede. 

Esse pressuposto se refere ao cliente, ou conjunto de clientes, atendidos diretamente pela 

operação da rede. Esse cliente pode ser o cliente final dos produtos ou serviços, mas pode ser 

também o cliente intermediário, isso vai depender da posição que se toma para analisar a rede. 

Assume-se outro pressuposto: se o projeto da rede de negócios não está em sintonia com o 

valor para o cliente alvo, a médio ou longo prazo essa rede terá dificuldades em obter as 

receitas financeiras tão imprescindíveis a sua sobrevivência. Traduzir o valor para o cliente 
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envolve identificar os fatores que os consumidores mais valorizam em termos significativos 

para a produção.  

 

Figura 1 – Abordagem teórica para contextualizar o problema de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Assim sendo, o projeto da rede de negócios deve levar em conta o que é valor, para o 

cliente dessa determinada rede. O propósito dessa abordagem é demonstrar que o valor para o 

cliente deve ser considerado como um ponto importante para as decisões do projeto das 

operações na rede de empresas. 

Apesar de considerar e destacar a importância de criação de valor para o cliente por 

meio do projeto da rede de negócios, a identificação do valor efetivo para o cliente final da 

rede de empresas foge do escopo do presente trabalho. O estudo empírico conduzido nesse 

trabalho avalia a percepção de valor para o grupo de clientes intermediários, os quais 

delimitarão a rede de negócios, objeto desse estudo. Convém salientar, que isso não significa 

identificar o valor efetivo para o cliente final da rede analisada. Será considerada também a 

percepção que a rede de empresas tem em relação ao valor para o cliente. Parte-se do 

pressuposto que as empresas conhecem os clientes por vários razões. Por meio de pesquisas 

de mercado, experiência e percepção a empresa conhece o valor para o grupo de clientes que 

atende. Portanto, a presente pesquisa procura identificar se a percepção de valor do grupo de 

clientes intermediários é consistente com o projeto da rede de negócios que foi adotado. A 

definição do valor efetivo para o cliente final da rede estudada traz a necessidade da 

elaboração de um trabalho de pesquisa com esse exclusivo intuito. Isso ocorre em função dos 

clientes finais estarem em mercados tão distintos quantos os mercados de locomotivas e 

tratores. Para um estudo dessa natureza, seria necessária a utilização de um instrumental 
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teórico encontrado na literatura sobre marketing, o que foge dos objetivos e conhecimentos 

aplicados, neste. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

A EVOLUÇÃO DO FOCO NA GESTÃO DE OPERAÇÕES 

 

 

Segundo Corrêa (2003), os autores usualmente ignoram o contexto histórico do qual 

emergiram as questões e os predecessores de temas que são atualmente trabalhados. Em 

termos históricos, os autores tendem a focar a gestão de operações como um campo do 

conhecimento com desproporcional ênfase em estudos pós-segunda guerra mundial. Diversos 

autores desperdiçam a oportunidade de entender mais profundamente a história da área de 

gestão de operações, o que poderia lançar bases para uma melhor preparação para o futuro.  

Hopp e Spearman (2001) apud Corrêa (2003) argumentam que a identificação de 

conceitos de valor geralmente ocorre quando se toma uma perspectiva de longo prazo. Isso 

implica que os gerentes tomem suas decisões com o futuro em mente e a historia é uma das 

boas fontes de informação para melhor antecipar o futuro. Isso é particularmente relevante em 

operações porque muitas das decisões estratégicas tendem a tomar um longo tempo para surtir 

efeitos.   

Historicamente, os modelos, as práticas, o ensino e a pesquisa em operações, têm se 

focalizado na gestão de "empresas". Corrêa e Caon (2002) argumentam que existem numerosas 

escolas de administração de empresas no Brasil e ao redor do mundo, mas nenhuma delas 

dedicada à administração de redes de empresas, o que não quer dizer que essas devam existir, 

apenas se pretende com isso ilustrar para onde se tem direcionado essa área do conhecimento. 

Apenas ultimamente, a área de gestão de operações passou a se debruçar sobre as 

questões dos relacionamentos entre nós, ou em outras palavras, sobre como tratar as relações 

entre empresas. Corrêa e Caon (2002) ilustram os momentos de desenvolvimento das 

principais técnicas em gestão de operações, começando com o pioneiro trabalho de Frederick 

Taylor, no início do Século XX. É interessante observar como as principais técnicas 

desenvolvidas ao longo desse século predominantemente centraram-se na busca por aumentos 

de produtividade e qualidade (genericamente considerada), dentro das organizações. Eram 

relativamente raras antes dos anos 90 as iniciativas que levavam em consideração as redes de 

empresas e seu desempenho sistêmico.  
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Quadro 1 - Um século de evolução de técnicas em operações 
 

Evolução das principais técnicas em operações 
Ano Técnica e "originador" Ênfase em 
1900 Intercambialidade de peças - Eli Whitney na indústria de armas Nós 
1900 Intercambialidade de peças na indústria automobilística - Henry Leland na Olds Nós 
1901 Administração científica - Frederick Taylor; estudo de tempos e movimentos- Gilbreth Nós 
1902 Programação de atividades no tempo - Henry Gantt Nós 
1913 Intercambialidade de peças e linha de montagem móvel / verticalização – Henry Ford Nós 
1915 Conceito de lotes econômicos para gestão de estoques – Harris Nós 
1922 Fábricas redesenhadas para melhor uso de motores elétricos Nós 
1924 Mecanização - crescimento acelerado de produtividade – vários Nós 
1926 GM aperfeiçoa segmentação do mercado automobilístico - Alfred Sloan Nós 
1927 Relações humanas no trabalho - Elton Mayo Nós 
1931 Controle de qualidade - gráficos de controle – Shewhart Nós 
1935 Controle de qualidade - amostragem para aceitação de lotes - Dodge & Romig Nós 
1940 Aplicações de pesquisa operacional no esforço de guerra / logística - Blacket & outros Nós/Redes 
1941 Teorias motivacionais - Abraham Maslow Nós 
1943 Esforço de guerra desenvolve a pesquisa operacional – vários grupos Nós/Redes 
1947 Programação linear - George Dantzig Nós 
1949 Toyota inicia desenvolvimento do JIT no Japão - T. Ohno Nós 
1950 Programação matemática, não linear e processos estocásticos - Charnes, Coopers, Raiffa Nós 
1951 Exploração de inovações da guerra: simulação, teoria das filas e da decisão Nós 
1952 Computadores já comerciais mas não economicamente viáveis para a maioria Nós 
1953 Estudos de fatores motivacionais - F. Herzberg Nós 
1955 Controle estatístico de qualidade - evolução de técnicas amostrais – vários Nós 
1959 PERT - gestão de redes de atividades em projetos - guerra fria, corrida espacial Nós 
1961 Dinâmica industrial - Jay Forrester Redes 
1962 CPM - gestão de redes de atividades para gestão de projetos Nós 
1965 BOM automatizada; começa o uso intensivo de computadores Nós 
1966 Estudos de programação da produção com dispatching rules - Miller, LeGrande Nós 
1967 JIT já é prática comum no Japão e com Keiretsus passam a espalhar-se pela rede Nós/Redes 
1971 Estratégia de operações, foco em operações - W. Skinner Nós 
1972 MRP - material requirements planning Nós 
1975 Gestão de operações de serviços começa a ser mais desenvolvida - Normann, Sasser Nós 
1976 EDI - Electronic data interchange Redes 
1978 Robôs e controle numérico Nós 
1979 Volvo - grupos semi-autônomos Nós 
1980 TQM - Total Quality Management - Deming, Juran, Feigenbaum Nós 
1981 JIT começa a se espalhar pelo mundo - transplantes japoneses Nós/Redes 
1982 CAD/CAM - Computer Aided Design / Manufacturing, CIM - Computer Integrated Manfacturing Nós 
1983 MRPII - Manufacturing resource planning Nós 
1984 Reduções de variabilidade no processo, projeto de experimentos - seis sigma – Taguchi Nós 
1985 OPT e teoria das restrições - Eli Goldratt Nós 
1988 QFD - Quality function deployment Nós 
1989 Benchmarking (Xerox) - ISO série 9000 populariza-se baseada na BS 5750 Nós 
1990 Competitividade com base no tempo, mass customization - Hout, Stalk Nós 
1991 World Wide Web Redes 
1992 Reengenharia / terceirização / modularização - Hammer, Davenport, Chrysler Nós/Redes 
1993 ERP - Enterprise resource planning Nós 
1994 Supply chain management populariza-se Redes 
1995 VMI - vendor managed inventory, ECR - Efficient Consumer response Redes 
1996 Quick response, CPFR - collaborative planning, forecast and replenishment Redes 
1997 Virtual organization, strategic networks Redes 
2000 e-procurement, e-business Nós/Redes 

Fonte: CORRÊA e CAON (2002). 
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A ênfase histórica proposta por Corrêa (2003) ajuda a explicar por que atualmente um 

grande número de empresas tem notado que os custos marginais de melhorias em qualidade e 

produtividade dentro dos nós da cadeia de suprimentos são grandes e crescentes (grande 

esforço já alocado em melhorias, ao longo de muitas décadas, levaram a retornos 

decrescentes) enquanto que o (relativamente) pequeno esforço colocado em melhorias nos 

relacionamentos entre nós da rede fazem com que os esforços de melhoria ainda tenham 

retorno relativamente muito mais alto que os esforços internos. Isso tem feito com que 

empresas procurem voltar sua atenção gerencial para melhorias em temas como Logística e 

Gestão de Cadeia de Suprimentos, todas ligadas ao relacionamento entre nós mais do que ao 

desempenho dos nós especificamente. 

Nos capítulos a seguir pretende-se elaborar uma análise histórica da emergência das 

ênfases de operações em Logística, passando pela Gestão da Cadeia de Suprimentos, Rede de 

Valor e finalmente chegando ao foco de Redes Interfirmas. Ao longo dos anos, muitas 

pesquisas teóricas e de aplicação foram feitas nas cadeias de suprimentos. Dado que essas 

ainda permanecem entidades dinâmicas, multidimensionais e muitas vezes pouco 

compreendidas, torna-se necessário tomar uma perspectiva histórica e mais holística, para se 

obter um melhor entendimento da evolução dos campos relacionados às redes de empresas. O 

objetivo é ganhar um entendimento acerca da evolução desses conceitos no campo de 

operações, bem como levar em consideração a importância desses desenvolvimentos 

históricos para o paradigma competitivo prevalecente. 
 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA 

 

O surgimento da pesquisa sobre cadeias de suprimentos é atribuído por alguns autores 

ao papel da gestão logística (GATTORNA e WALTERS, 1996; RUDBERG e OLHAGER, 

2003). As atividades logísticas têm sido praticadas há muitos anos. Na antiguidade, a logística 

começou quando a humanidade iniciou a produção de bens destinados a outros que não 

aqueles que o produziam. Por muito tempo os veículos (barcos egípcios há mais de 5.000 

anos, vagões de trem no século XIX) eram utilizados para transporte e armazenagem de bens. 

Para Ballou (2001) as mercadorias que as pessoas desejavam não eram produzidas onde elas 

gostariam de consumi-las ou não eram acessíveis quando desejavam. Essas limitações dos 

sistemas de movimentação e armazenagem forçaram as pessoas a viverem perto das fontes de 

produção e a consumir uma estreita gama de mercadorias. Quando o sistema logístico 



 

 

30 

melhorou, o consumo e a produção começaram a separar-se geograficamente. As regiões se 

especializaram nas mercadorias que poderiam ser produzidas com maior eficiência. O excesso 

de produção poderia ser transportado de forma mais econômica para outras áreas produtivas 

ou consumidoras, enquanto que os produtos necessários que não fossem produzidos no local 

seriam importados.  

A logística teve sua função enfatizada durante a Segunda Guerra Mundial, e ficou 

associada à movimentação, coordenação de tropas, armamentos e munições para os locais 

necessários. Segundo Ballou (2001), mais de uma década antes do começo do período de 

desenvolvimento da logística, os militares executaram a que foi chamada de a mais complexa 

e mais bem-planejada operação logística na história, a invasão da Europa durante a Segunda 

Guerra Mundial. Rommel, o general do exército alemão na África, acreditava que os alemães 

haviam perdido a batalha no deserto, não porque os alemães não tivessem os melhores 

soldados ou equipamentos, mas porque a Inglaterra tinha a melhor logística. Mas, segundo 

Ballou (2001), na medida em que o objetivo e as atividades das empresas diferiam daquelas 

dos militares, a similaridade foi grande o suficiente para fornecer uma base de experiência 

durante os anos de desenvolvimento da logística.  

O interesse atual em logística evoluiu da junção do interesse em transporte por um 

lado, com os conceitos de marketing, de outro. No entanto, os praticantes e acadêmicos 

estavam interessados primariamente na gestão do fluxo de materiais e na armazenagem de 

bens (RUDBERG e OLHAGER, 2003). 

A evolução da logística de negócios pode ser dividida em três fases principais 

(MASTERS e POHLEN, 1994 apud RUDBERG e OLHAGER, 2003): a gestão funcional 

(1960 – 1970), a integração interna (1980s), e a integração externa (1990s). Durante a gestão 

funcional nos anos 60 e 70 a logística estava dividida em duas funções básicas. A gestão de 

materiais a qual se referia principalmente a compras, gestão de inventário, planejamento e 

controle de operações. A gestão da distribuição física envolvia o transporte físico de bens, 

produto ou serviços da empresa de manufatura até o cliente, em um processo no qual os 

materiais fluíam por meio de um sistema e eram estocados na empresa ou mesmo fora dela. 

Esses produtos eram transportados a armazéns regionais, cuja função é de servir de centro de 

distribuição para o varejo. A função do armazém é servir como estágio intermediário no 

sistema de distribuição, de modo que os clientes não tenham que lidar com um grande número 

de fornecedores (SLACK et. al., 1997).  

Outra questão pertinente é o modo de transporte utilizado na distribuição física, ou seja, 

a decisão dos tipos de transportes que seriam utilizados para distribuir os produtos aos 



 

 

31 

clientes. Os modos de transporte mais usuais são: rodovia; ferrovia; hidrovia; via aérea e 

dutos. Cada um desses modos de transporte tem características diferentes que afetam a sua 

adequação ao transporte de produtos específicos. O transporte aéreo, por exemplo, é caro e 

limitado devido ao espaço físico das aeronaves. Portanto, é normalmente utilizado para 

produtos de baixo volume e alto valor. Produtos a granel, como minério de ferro e carvão, 

podem ser transportados de forma mais barata e lenta, como em ferrovias e hidrovias. O modo 

de transporte escolhido afetará também a decisão de localização de suas unidades produtivas 

próximas a portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodovias. 

A distribuição física (responsável pelos fluxos e estoque físicos) era um tema 

emergente dentro do campo da logística. No entanto, para Gattorna & Walters (1996), para 

que essa atividade fosse uma fonte para a construção de lealdade à marca era necessário que 

essa performance ocorresse bem em três critérios de serviço críticos: pontualidade na entrega, 

acuracidade nos pedidos e confiabilidade em termos de entregas. Tipicamente os objetivos de 

performance tinham de ser determinados em relação ao consumidor e aos orçamentos 

alocados para o atendimento desses objetivos. O nível de serviço era usualmente atingido com 

níveis de custos desnecessariamente excessivos, ou de forma a atingir os orçamentos alocados 

o que significava o não atendimento das expectativas dos consumidores.    

Surge durante os anos 70 a noção de que os problemas de custos poderiam ser 

reduzidos se houvessem nos locais no qual havia inventário uma maior freqüência de entregas 

ou mesmo entregas diretas aos consumidores (GATTORNA e WALTERS, 1996). Ou seja, 

tentar se reduzir o trade-off entre o nível de serviço e os custos adjacentes a eles. À medida 

que os benefícios gerais de uma atividade de distribuição coordenada foi sendo conhecida e 

adotada, a gestão dos componentes da distribuição (transporte, armazenagem, inventário, 

comunicações, etc.) passou a ser coordenada por uma atividade gerencial somente, a Gestão 

Logística.  

A integração externa surgiu a partir do final dos anos 80, quando a informação passou a 

ser vista como uma fonte de vantagem competitiva. A tecnologia da informação passou a ser 

aplicada indiscriminadamente (GATTORNA e WALTERS, 1996), surgindo, dessa forma, o 

EDI (Electronic Data Interchange), o qual permitia a transferência de arquivos de um 

computador para outro através do telefone. Segundo Poirier e Reiter (1996), o EDI consiste 

no intercâmbio de documentos de papéis por métodos eletrônicos que são usados na 

transmissão subseqüente de informações em transações padronizadas de negócios, como 

ordens de compra, faturas, etc. A partir do momento que há computadores ligados via 

telecomunicação, elimina-se o grande fluxo de papéis, possibilitando um potencial de redução 
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de custos. O EDI substitui ou diminui o uso de outras formas tradicionais de comunicação de 

negócios semelhante ao correio normal, telefone e contato pessoal (GOBBO JUNIOR e  

PIRES, 1997).  

Os princípios do EDI foram reforçados após a captura de dados pelo EPOS (Electronic 

Point-of-Sale). O EPOS permite obter a informação dos pontos-de-venda dos caixas 

registradores de supermercados, através de scanners. A disponibilidade de dados do EPOS 

tinha provido um elo vital de informação entre fornecedores e distribuidores acerca dos 

movimentos dos produtos (volumes, taxas de fluxos e níveis de estoques). Segundo Vollmann 

et. al. (1996), o EPOS permitiu que produtos fossem embarcados diretamente para as lojas de 

varejo, fazendo dos armazéns dos clientes apenas um ponto de trânsito.  

A proposta inicial do uso de EDI era capacitar as empresas para completar transações 

rapidamente, com menos gasto, e virtualmente sem erros. Somente um sistema de 

transferência eletrônica de dados possibilita eliminar erros, tornar obsoleta a necessidade por 

papel e aumentar a velocidade de resposta ao consumidor. Segundo Poirier e Reiter (1996), 

operações otimizadas e menores ciclos de tempo são possíveis quando os processos são 

redesenhados com base no uso do EDI. A aplicação crescente do EDI possibilitou a criação da 

cadeia de suprimentos e tornou possível sua gestão efetiva (GATTORNA e WALTERS, 

1996).  A Logística é um componente da gestão estratégica. Ela é responsável pela gestão da 

aquisição, movimento e estocagem de materiais, peças e bens finais (juntamente com os 

fluxos de informação) por meio de uma organização e seus canais de marketing para atingir as 

expectativas dos consumidores. A lógica de incluir matérias primas, componentes, peças 

manufaturadas e materiais de embalagem dentro de fluxo maior de materiais expandiu a 

responsabilidade da gestão num conceito mais amplo de logística. Nesse contexto, a logística 

poderia ter um papel importante ao determinar a natureza da resposta da corporação às 

oportunidades do mercado. As implicações para as decisões logísticas eram para altos níveis 

de serviço, em termos de disponibilidade e confiabilidade da entrega (GATTORNA & 

WALTERS, 1996).  

Recentemente, as organizações empresariais reconheceram o impacto vital que o 

gerenciamento logístico pode ter na obtenção da vantagem competitiva. Em parte, deve-se 

essa falta de reconhecimento ao baixo nível de compreensão dos benefícios da logística 

integrada. Segundo Christopher (1992:2), a logística, no sentido em que é entendida 

atualmente, pode ser definida como: 
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“A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação 

e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de 

informações correlatas) por meio da organização e de seus canais de marketing, de 

modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura, com o atendimento 

dos pedidos a baixo custo” (tradução nossa). 

 

Da forma como foi definido o conceito de logística, percebe-se que o autor pressupõe 

que essa pode proporcionar uma fonte de vantagem competitiva – em outras palavras, uma 

posição de superioridade duradoura sobre os concorrentes, em termos de preferência do 

cliente. Na mais elementar das considerações, a vantagem competitiva pode ser conquistada 

com a vantagem de custo ou com a vantagem de valor, ou de uma maneira ideal, com ambas. 

A vantagem de custo pode ser obtida de diversas formas, como ter uma maior produtividade 

ou maior volume de vendas no setor; entretanto, deve-se reconhecer que o gerenciamento 

logístico contribui ao proporcionar um grande número de maneiras para aumentar a eficiência 

e a produtividade; conseqüentemente, possibilita a redução dos custos unitários. 

A vantagem em valor através da diferenciação é um meio poderoso de se alcançar uma 

posição defensável no mercado. Quando um cliente compra um produto ele está buscando 

satisfazer uma necessidade. Esses benefícios podem ser intangíveis, como imagem ou 

reputação, ou funcionais, como características especificas dos produtos. Qual o meio por onde 

a diferenciação de valor pode ser obtida? Para responder, será necessária uma abordagem 

mais segmentada do mercado. Em outras palavras, grupos de clientes, num dado mercado 

atribuem importâncias distintas a benefícios diferentes. É importante essa segmentação de 

benefícios porque, geralmente, existem oportunidades substanciais para a criação de apelos 

diferentes para segmentos específicos. O serviço é um instrumento igualmente poderoso para 

adicionar valor. A aplicação crescente do EDI e a integração externa não somente haviam 

possibilitado focar na gestão de materiais e nos fluxos de informação, mas haviam chamado a 

atenção para as oportunidades de melhoria que residiam tanto nos consumidores como nos 

fornecedores.  

A seguir, será relatado como essas mudanças possibilitaram uma nova visão de 

gerenciamento para as empresas. Havia um campo de melhorias praticamente inexplorado na 

fronteira entre as empresas. Essa visão chamou a atenção para a Gestão das Cadeias de 

Suprimentos ou Supply Chain Management (SCM), a ser explicada a seguir. 
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3.2 A GESTÃO DAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS 
 

Foram dois integrantes da consultoria americana Booz, Allen & Hamilton os primeiros 

autores (OLIVER e WEBBER, 1982) a utilizarem o termo Supply Chain Management – 

(SCM). No início dos anos 80, eles viam a cadeia de suprimentos como uma entidade única 

em vez de um conjunto de atividades relacionadas à cadeia de suprimentos, que eram 

delegadas a diferentes áreas funcionais como compras, manufatura, distribuição e vendas. 

Segundo Oliver e Webber (1982), alguns conjuntos de atividades, que são parte efetiva da 

cadeia de suprimentos total, eram tratados como atividades separadas, faltando a tão 

necessária integração entre si. O objetivo era quebrar as barreiras organizacionais entre as 

empresas e promover a integração dos processos de cada uma. Portanto, é necessário 

diferenciar os termos de alguns conceitos que se referem a partes da cadeia de suprimentos 

total.  

O escopo de atuação da Gestão da Rede de Suprimentos (Supply Chain Management - 

SCM) cobre o fluxo de mercadorias do fornecedor por meio da manufatura e de canais de 

distribuição até o usuário final, conforme a Figura 2. 

Os conceitos e os processos e funções associados a eles, que eram tratados como 

funções separadas, são: 

• Gestão de Compras e Suprimentos é um termo bem aceito na prática de negócios para 

a função que trata da interface da operação com seus mercados de suprimentos. 

• Gestão da Distribuição Física é um termo para a gestão da operação de suprir os 

consumidores imediatos.  

• Logística é uma extensão da gestão da distribuição física e usualmente refere-se a 

gestão do fluxo de materiais e informação de um negócio, por meio do canal de 

distribuição para os consumidores finais (algumas vezes esse conceito é estendido 

para incluir partes maiores da cadeia de suprimentos). 

• A Gestão de Materiais refere-se à gestão do fluxo de materiais e informação por meio 

da cadeia de suprimentos imediata. Esta tem sido definida incluindo em seu conceito 

compras, gestão de inventário, planejamento e controle de operações e gestão da 

distribuição física. 
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Figura 2 - Termos utilizados para descrever a gestão de diferentes partes da cadeia de 

suprimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SLACK et. al.(1997). 
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Os termos utilizados para fazer referência a SCM variam, mas usualmente em 

português tem sido preferido o uso do termo Gestão ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos (GCS) (CHRISTOPHER, 1997; GOBBO JUNIOR e PIRES, 1997, PIRES; 

1998; BALLOU, 2001; BOWERSOX e CLOSS, 2001; CHOPRA e MEINDL, 2003).  

A cadeia de suprimentos é um grupo de empresas que, juntas vão adquirir, converter e 

distribuir bens e serviços aos consumidores finais. Segundo Vollmann et al. (1996), a cadeia 

de suprimentos é um canal de fluxo de informações em que são processadas matérias primas, 

transformando-as em bens ou serviços que são entregues aos consumidores finais. Para Poirier 

e Reiter (1996), a cadeia de suprimentos é um sistema por meio do qual empresas e 

organizações entregam seus produtos e serviços para seus consumidores, numa rede de 

organizações interligadas. Uma cadeia de suprimentos pode ser vista como um fluxo de água 

no rio: organizações localizadas próximas à fonte original de suprimentos são descritas como 

estando a montante ou “upstream”, enquanto aquelas localizadas próximo ao consumidor 

final estão a jusante ou “downstream”.  Os termos acima definidos representam um crescente 

grau de integração – com referência ao fluxo de todo o rio até seu último destino. 

Mais recentemente alguns autores (SLACK e LEWIS, 2002; CORRÊA e CAON, 

2002) começaram a utilizar o termo “supply networks” ou redes de suprimentos. O termo rede 

de suprimentos refere-se a todas as operações, as quais são ligadas para prover os suprimentos 

de bens e serviços para uma operação e por meio da demanda de bens e serviços, até o 

consumidor final. Segundo Pereira (2003) os autores diferenciam a cadeia de suprimentos da 

rede de suprimentos, enfatizando que a rede é composta por uma série de relacionamentos 

paralelos – uma série de ligações de operações cuja intersecção está na empresa focal – das 

diversas cadeias que formam a rede.  

À medida que o desenvolvimento da tecnologia se acelerava, tornou-se difícil para as 

empresas manterem o passo interno para os desenvolvimentos tecnológicos e de processos nas 

áreas em que concorrem para manterem atualizados os produtos e serviços que oferecem ao 

mercado. Isso, de certa forma, impôs que as empresas se concentrassem em suas 

competências essenciais (PRAHALAD e HAMMEL, 1990) e delegassem a terceiros parcelas 

cada vez mais substanciais não só da produção de partes de seus produtos e serviços, mas 

também do desenvolvimento dessas partes. Isso aumentou tremendamente a quantidade e a 

intensidade de trocas nas interfaces entre as empresas: as redes de suprimentos onde as 

empresas se encontram tornaram-se mais complexas. 

Slack et al. (1997) argumenta que as compras externas de bens e serviços respondiam 

por grande parte dos custos totais das empresas. Surgia então a visão de que a ligação entre a 
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empresa e seus fornecedores era um grande campo a ser explorado. A maioria das empresas 

adquire uma enorme variedade de produtos e serviços, sendo que o volume e o valor dessas 

compras têm crescido na medida em que as empresas têm se concentrado em seus principais 

negócios (core-business). A conexão primária possibilita amplas oportunidades de realizar 

economias, como a redução do inventário de matéria-prima existente entre o fornecedor e o 

fabricante. Uma das premissas da SCM é que o fluxo de materiais que liga a empresa com o 

mercado e seus fornecedores deve ser gerenciada como um sistema integrado.  

Historicamente, os gerentes de operações viam como sua principal responsabilidade os 

limites de sua própria operação. Entretanto, o conceito de SCM pregava que eles tinham que 

olhar além dessa visão tradicional para gerirem sua função. À medida que a operação tem se 

focado numa série cada vez mais restrita de tarefas e conseqüentemente, comprando materiais 

e serviços de fornecedores especialistas, a contribuição de compras de suprimentos aumenta 

de importância para o negócio (Slack et al., 1998).  

Outros autores (CHRISTOPHER, 1992; POIRIER e REITER, 1996; VOLLMANN e 

CORDON, 1996) argumentam que não bastava mais melhorar internamente a empresa para 

melhorar sua competitividade da mesma. Era preciso melhorar o desempenho da sua cadeia 

produtiva. Assim, segundo esses autores, enxergar apenas a própria empresa como fonte de 

melhoria tinha se tornado uma visão ultrapassada, pois cada vez mais as empresas se 

focalizaram num conjunto bem definido e restrito de tarefas, comprando materiais e serviços 

de fornecedores (que têm esta atividade como sua principal especialidade). Em comum, esses 

autores demonstram a preocupação com o eficiente fluxo físico de materiais e na melhoria dos 

relacionamentos entre os elos da rede de suprimentos de forma a reduzir custos ou agregar 

valor aos clientes finais. 

Para Vollmann e Cordon (1996), a visão tradicional de competição é baseada em 

unidades de negócio competindo pelo mesmo mercado, mas à medida que foram surgindo 

alianças ao longo da rede de suprimentos ficou escurecida a usual distinção entre as fronteiras 

das unidades de negócios, trazendo uma nova visão de que a competição se dava entre cadeias 

produtivas ou cadeias de suprimentos. Segundo Vollmann et al. (1996), a competição, no 

contexto da SCM, ocorre entre cadeias produtivas, ou seja, entre “virtuais unidades de 

negócios”, uma combinação de unidades de negócios de diferentes corporações. O novo 

paradigma competitivo é que as cadeias de suprimentos competem entre si e o sucesso de 

qualquer companhia dependerá do quão bem esta administra suas relações na cadeia de 

suprimentos (Figura 3). As melhores práticas de SCM podem ser vistas como “virtuais” em 

oposto à integração vertical. Com uma série de processos ligados através das diferentes 
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unidades de negócio, operando como uma simples entidade, o objetivo é obter os benefícios 

da integração vertical evitando seus típicos custos.  

 

Figura 3 - Competição entre unidades virtuais de negócios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VOLLMANN et al. (1996) 

 

Cada uma dessas organizações na cadeia são dependentes umas das outras, por 

definição, ainda que paradoxalmente, por tradição, não coopere uma com as outras. Essas 

questões têm exigido que os administradores definam uma “estratégia de SCM”. No 

complexo contexto das cadeias isso vai muito além de uma definição de combinação de 

produtos e canais de distribuição (VOLLMANN et al., 1997).  

Segundo Poirier & Reiter (1997), a cadeia começa com fontes que provêm 

ingredientes para dar inicio a uma cadeia de suprimentos, como matérias primas, 

commodities, etc. A SCM poderia ser iniciada com esse grupo de fornecedores. 

Posteriormente, continuava com o fabricante, o qual constrói ou monta o produto que é 

identificado como de consumo na rede. A conexão primária tem amplas oportunidades de 

realizar economias, como a redução do inventário de matéria-prima existente entre o 

fornecedor e o fabricante. Finalmente, o último elo indica que o produto deve chegar ao 

consumidor. Inclui os sistemas de distribuição como armazéns intermediários, o varejo e o 

consumidor. Fornecedores não ligados diretamente à cadeia de suprimentos estão suportando 

os elos entre as unidades de negócios, provendo serviços como transporte, armazenagem, 

tecnologia da informação, serviços logísticos, etc. A SCM vem sendo desenvolvida em um 

conceito com um campo de interesse maior e uma abordagem holística para a gestão entre as 
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fronteiras das empresas. Existem benefícios substanciais a serem ganhos na tentativa de 

direcionar a gestão da cadeia com o objetivo de satisfazer os consumidores finais.  

Harland (1996) adota níveis de análise diferentes para explicar as abordagens 

utilizadas na pesquisa sobre SCM. O termo é utilizado para descrever diferentes contextos 

(Figura 4): o primeiro contexto é o gerenciamento da cadeia de suprimentos interna, a qual 

integra funções dos negócios envolvidas no fluxo de materiais e informação; o segundo 

contexto é o gerenciamento de uma relação do tipo diática, a qual é caracterizada pelo 

relacionamento entre a empresa e os fornecedores e ou clientes imediatos;  o terceiro nível de 

análise é o gerenciamento da cadeia de suprimentos imediata, a qual se trata de uma cadeia de 

negócios incluindo todos os fornecedores e clientes; e o último nível consiste do 

gerenciamento de uma rede, a qual é definida por negócios interconectados por diferentes 

processos e atividades com a função de criar valor para o cliente. 

 

Figura 4 – Diferentes níveis de análise de redes de suprimentos 

 

 
 

Fonte: HARLAND (1996) 
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Dados os diferentes níveis de análise das cadeias de suprimentos podemos classificar 

as ações de gestão da cadeia de suprimentos em três categorias: uma filosofia de gestão; a 

implantação de uma filosofia de gestão; e um conjunto de práticas gerenciais (MENTZER et 

al., 2001). 

 

3.2.1 As abordagens teóricas mais utilizadas para o estudo da SCM 

 

As abordagens teóricas mais utilizadas para o estudo da SCM segundo Skjoett-Larsen 

(1999) são a Análise dos Custos de Transação, Teoria das Redes e Gestão Baseada em 

Recursos.  

A Teoria dos Custos de Transação teve origem com R. H. Coase, que foi o primeiro 

economista a se interessar no motivo pelo qual algumas companhias organizam suas 

atividades dentro da empresa, isto é, integração vertical, enquanto outras atividades são 

deixadas para empresas externas. Em um artigo de 1937, ele concluiu que existem duas 

formas básicas de organizar a atividade econômica – dentro de companhias ou em mercados 

abertos. De acordo com Corrêa e Caon (2002), custos de transação são despesas, outras que 

não o preço, que são incorridas no processo de comprar e vender. Por exemplo, custos de 

transação podem incluir coisas como a procura e cotação no mercado pelas melhores 

condições combinadas de preço, qualidade e serviço de entrega, garantindo que os acordos 

comerciais estejam sendo observados, estabelecendo sistemáticas de monitoramento para 

desempenho em preço, qualidade e entrega, tempo e esforço gasto na negociação e re-

negociação de contratos e imposição de sanções no caso de inobservância. Também inclui o 

conjunto de custos incorridos pelo fornecedor para garantir que a transação é benéfica para 

ele. A idéia de custos de transação, de acordo com os autores, tem sido freqüentemente usada 

por economistas para justificar o porquê de os mercados puros falharem. Se o preço de 

compra de um bem ou serviço no mercado mais os custos de transação é maior que o custo 

interno de produzir o bem ou serviço, então faria sentido que o bem ou serviço fosse 

produzido internamente. Entretanto, se os custos de transação puderem ser reduzidos até o 

ponto em que sejam menores que os custos internos para produzir o bem ou serviço, faria 

pouco sentido integrar verticalmente (fazer internamente) a atividade produtiva. Vê-se que as 

considerações – ao menos explicitamente – não incluem referências ao valor estratégico de se 

manter uma atividade dentro da organização, mesmo que a custos maiores que os da 

correspondente terceirização. 



 

 

41 

A essência da companhia é a cooperação. Como a cooperação é essencial nas relações 

intrafirma, competição parece ser a essência das relações interfirmas. A diferença entre 

cooperação e competição pode ser colocada como a diferença entre um jogo de soma zero e 

um jogo de soma não zero. Jarillo (1993) utiliza a teoria dos jogos para demonstrar essa 

diferença entre um jogo de soma zero e um jogo de soma não zero. Através do “dilema do 

prisioneiro” (Figura 5), são sugeridas algumas possibilidades, numa determinada situação. 

A situação proposta é a seguinte: suponha que dois criminosos sejam capturados. A 

polícia tem uma pequena evidência de seus crimes (delitos leves) e deseja que eles confessem, 

para cumprir a pena que lhes são supostamente cabidas por crimes mais graves. Para isso, os 

coloca em salas diferentes, impossibilitando a comunicação entre eles. Caso os dois não 

confessem, a punição será de apenas dois anos de reclusão, pois não há evidências ou provas 

que possam comprometê-los por um tempo maior. Caso um confesse e o outro não, o primeiro 

sairá livre e o outro terá dez anos de punição. Caso os dois confessem, a punição será de cinco 

anos para ambos. 

 

Figura 5 – Diferentes conseqüências para os jogadores pegos no dilema do prisioneiro 

 

Prisioneiro 1: confessa 
Prisioneiro 2: confessa 
 
Prisioneiro 1: 5 anos 
Prisioneiro 2: 5 anos 

Prisioneiro 1: não confessa 
Prisioneiro 2: confessa 
 
Prisioneiro 1: 10 anos 
Prisioneiro 2: sai livre 

Prisioneiro 1: confessa 
Prisioneiro 2: não confessa 
 
Prisioneiro 1: sai livre 
Prisioneiro 2: 10 anos 

Prisioneiro 1: não confessa 
Prisioneiro 2: não confessa 
 
Prisioneiro 1: 2 anos 
Prisioneiro 2: 2 anos 

 

Fonte: JARILLO (1993) 

 

A situação pode ser generalizada da seguinte forma. O comportamento racional será, 

portanto, confessar o mais rápido possível (não cooperar com o parceiro), para tentar agarrar a 

liberdade individual a qualquer custo, mesmo que isso signifique entregar o outro prisioneiro. 

Na teoria dos jogos, diz-se que este comportamento não cooperativo é a estratégia dominante.  

O dilema do prisioneiro é uma boa formalização do problema básico de falta de 

confiança. Em relação ao óbvio beneficio da cooperação (esse é um exemplo de jogo de soma 
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não zero), há uma forte tentação em não cumprir o acordo e ter o benefício maior. O mais 

importante é o medo de ser enganado de forma a induzir-se a agir primeiro e não cooperar.  

Um meio trivial de tentar resolver esse problema no ambiente dos negócios é fazer com que 

os dois jogadores assinem um contrato, assim, ambos os jogadores estão compromissados a 

cooperar. Usualmente não estão presentes mecanismos que obriguem o cumprimento dos 

contratos, pelo menos a um custo razoável. Entretanto, esse exemplo retrata apenas uma única 

jogada. A intuição sugere que a repetição pode promover a cooperação.  

O ponto central dessa discussão é que a cooperação pode ser fomentada e 

desenvolvida, mesmo num ambiente em que haja comportamento oportunista. Willianson 

(1975, 1985) argumenta que as razões-chave para os custos de transação surgirem são: a 

inabilidade para se analisar tudo antecipadamente; o fato de nos negócios o futuro ser quase 

sempre incerto; a presença de poucos jogadores para um dado tipo de transação (podem ser 

poucos fornecedores ou compradores) e a possibilidade de algum dos jogadores ser 

oportunista (isso é, tenta tirar vantagem de outros). Então, a capacidade de gerar confiança é a 

chave para a redução dos custos de transação, permitindo tornar a existência da rede de 

empresas economicamente viável. Quando há confiança, a necessidade de pré-especificar 

qualquer possível resultado futuro e o estabelecimento de mecanismos para prevenir ou 

corrigir comportamento oportunista é enormemente diminuído.  

Hunt e Morgan (1994) também abordaram o tema do relacionamento cooperativo entre 

empresas como chave para o sucesso no mundo dos negócios. O trabalho dos autores 

convergiu com os de Jarillo (1993), na medida em que apontaram a confiança e o 

comprometimento entre os participantes de uma rede estratégica, como característica 

diferencial e impulsionadora da competitividade e da própria sobrevivência dessas empresas. 

Outra forma de desenvolver a confiança é a abordagem de longo período para a relação, 

porque isso torna claro que a relação é considerada valiosa. Dessa forma, será menos provável 

um comportamento oportunista.   

As empresas integradas verticalmente diferem das burocracias (relacionamento 

conflituoso tradicional) justamente pelo comportamento cooperativo entre as suas várias 

unidades, que apesar de estarem sob um único comando, não conseguem trabalhar de forma 

cooperativa. O mercado, pela sua própria definição, abrange várias empresas sob diferentes 

propriedades, dificultando qualquer ação de cooperação entre as partes. A cooperação só será 

alcançada com o trabalho e o esforço da empresa líder em sua rede de conquistar a confiança 

de seus fornecedores e clientes ao longo do tempo. A cooperação é criada por meio de ações 
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como desenvolver relações de longo prazo, utilizando-se de recompensas por cooperação, 

ganhos oportunísticos, e punições pela não cooperação. 

A Teoria de Redes baseia se no principio fundamental de que as empresas individuais 

dependem de recursos controlados por terceiros e que o acesso a esses recursos se dá pela 

interação entre ambos. Recentes eventos sugerem que as firmas, assim como indivíduos, 

entram em laços complementares uns com os outros que sejam caracterizados por confiança e 

pela rica troca de informação entre as fronteiras organizacionais (GULATI, 1999). As redes 

de empresas são compostas por relacionamentos horizontais e verticais da firma com outras 

organizações – que podem ser fornecedores, consumidores, competidores, ou outras entidades 

– sendo esses laços duradouros, de significância estratégica para as firmas que entram nelas 

(GULATI et al., 2000). Segundo Gulati et al. (2000) as redes podem prover para empresa 

acesso a informação, recursos, mercados e tecnologia; com a vantagem de economizar no 

aprendizado, na escala e no escopo, e permitir à empresa atingir objetivos estratégicos como a 

divisão de riscos e a terceirização de estágios da cadeia de valor da empresa. A Teoria de 

Redes está voltada ao desenvolvimento de competências nos relacionamentos com os 

parceiros externos, pois por meio de interações e processos de ajustamento mútuo os 

participantes de determinada rede podem gerar valor e conhecimento (SKJOETT-LARSEN, 

1999). A teoria de redes tem como um dos princípios que os relacionamentos são um ativo 

importante e provêem acesso a recursos complementares de outras empresas. Esse assunto 

será abordado em maior profundidade posteriormente. 

A Teoria da Gestão Baseada em Recursos limita-se à perspectiva interna da firma, 

sendo que essa teoria está baseada em três conceitos-chave: recursos, competências e ativos 

estratégicos (SKJOETT-LARSEN, 1999). O Modelo Baseado em Recursos argumenta que a 

organização pode ser entendida como uma cesta de recursos e capacidades e que esses 

recursos, valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e imperfeitamente substituíveis, são as 

principais fontes de vantagem competitiva da organização (BOWMAN e AMBROSINI, 

2000). Para Hitt (1999), cada organização é uma coleção de recursos e capacidades únicas que 

fornecem as bases para sua estratégia e são as fontes primárias de seus retornos. Dessa forma, 

as diferenças de performance entre firmas são produzidas por seus recursos e capacidades 

únicos, ao invés de serem geradas pelas características estruturais de um a indústria ou das 

matérias-primas compradas.  

O Quadro 2 ilustra as principais diferenças entre as características das Teorias dos 

Custos de Transação, Teoria de Redes e Teoria da Gestão Baseada em Recursos. A análise 

utilizada por cada uma das teorias difere na abordagem para explicar o fenômeno do SCM.  
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Quadro 2 – Comparação entre as características da Teoria dos Custos de Transação, Teoria de 

Rede e Teoria de Gestão Baseada em Recursos. 

 

Características Teorias dos Custos 
de Transação 

Teoria de Redes Teoria de Gestão 
Baseada em Recursos 

Pressupostos 
comportamentais 

Fronteira da 
Racionalidade 
Oportunismos 

Fronteira da 
Racionalidade 
Confiança 

Fronteira da 
Racionalidade 
Confiança 

Foco do 
Problema 

Governança eficiente 
Estruturas 

Dinâmica 
Relacionamento 

Competência interna 
Desenvolvimento 

Dimensão de 
Tempo 

Estática Dinâmica Dinâmica 

Unidade de 
Análise 

Transações Relacionamento Recursos e competências 

Natureza das 
Relações 

Falhas de Mercado Acesso a recursos 
heterogêneos 

Acesso a recursos 
complementares 

Fonte: SKJOETT-LARSEN, 1999. 

 

Na visão da Teoria dos Custos de Transação as organizações se tornam híbridas em 

função de falhas de mercado, enquanto que a Teoria de Redes e a Teoria da Gestão Baseada 

em Recursos argumentam que os recursos são ativos intangíveis e valiosos e que os 

relacionamentos são um caminho para que se tenha acesso aos recursos de outras firmas ou 

redes. Apesar de essas três teorias serem limitadas para explicar as interações entre 

organizações, não se deve menosprezar a contribuição das mesmas para os estudos inter e 

intra-organizacionais. Skjoett-Larsen (1999) argumenta que nenhuma das três teorias tem 

implicações práticas; no entanto, o autor acredita que essas teorias possibilitam um quadro de 

referências que ajudam no entendimento e compreensão da dinâmica de cooperação nas 

relações inter e intra-organizacionais. 

  

3.2.2 Os objetivos da Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

Segundo Vollmann e Cordon (1996), o objetivo da SCM é maximizar a sinergias entre 

todas as partes da cadeia de suprimentos com o propósito de servir o consumidor final mais 

efetivamente, seja reduzindo custo ou acrescentando valor. A redução de custo pode ser 

obtida por meio de custos reduzidos de transação, manufatura focada, provendo economias de 

escala, reduzida variabilidade da demanda e baixos custos de transporte e de inventário. O 
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valor pode ser adicionado com a criação de bens e serviços customizados, soluções integradas 

ou desenvolvendo competências distintas por toda a cadeia de suprimentos. 

Alguns autores (VOLLMANN et al., 1996; SLACK et al., 1998; SPEKMAN et al., 1998) 

resumem os objetivos da Gestão da Cadeia de Suprimentos em: 

• Focar a satisfação dos consumidores finais – devido ao fato de a SCM incluir 

todos os estágios no fluxo total de materiais e informação, incluindo a 

consideração do consumidor final; 

• Maximizar a sinergias entre todas as partes da cadeia de suprimentos com o 

propósito de servir o consumidor final mais efetivamente, seja reduzindo custo ou 

acrescentando valor; 

• Formular e implementar estratégias baseadas na captura e retenção do consumidor 

final – uma operação chave na cadeia é o negócio mais forte, o qual está em 

posição para influenciar e direcionar os outros, de forma a trabalharem na causa 

comum de capturar e reter o consumidor final; 

• Gerenciar a cadeia de suprimentos efetivamente e eficientemente – ter uma visão 

holística na gestão de uma cadeia de suprimentos inteira abre muitas 

oportunidades para analises e melhorias.  

 

Segundo Spekman et al. (1998) apud Pereira (2003) o objetivo da SCM deixou de ser 

essencialmente a redução de custos para incluir a satisfação das necessidades dos 

consumidores finais da rede. O consumidor final é quem provê receitas para a sobrevivência 

da rede; portanto, a sua satisfação deve ser o foco da rede.  

 

3.2.3 Características em empresas que realizam a SCM 

 

Vários autores (CHRISTOPHER, 1992; COOPER e ELLRAM, 1993; BIDAUT e 

BUTLER,1995; POIRIER e REITER, 1996;  DYER, 1996; VOLLMANN et al., 1996; 

VOLLMANN e CORDON, 1996; COLLINS et al., 1997; SPEKMAN et al. 1998) relatam 

uma ou mais das seguintes características em empresas que realizaram atividades objetivando 

uma eficiente gestão da cadeia de suprimentos:  

• Reestruturação e consolidação do número de fornecedores e clientes, implicando na 

redução e aprofundamento das relações com o conjunto de empresas com as quais 

desenvolvem relacionamentos colaborativos. Como resultado, a redução de custos 
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de transação, em virtude do menor número de fornecedores, e o aumento das vendas 

por cliente e fornecedor em virtude da consolidação da base de fornecedores e 

clientes; 

• Melhoramento dos fluxos de informação por meio do uso de EDI (Electronic Data 

Interchange), o qual gera economias em termos de coordenação, comunicação e 

tomada de decisões; a divisão de informações e integração da infra-estrutura com 

clientes e fornecedores, propiciando entregas just-in-time e redução dos níveis de 

estoques; 

• Representantes em tempo integral nos fornecedores/clientes (in plant 

representatives), de forma a melhorar o balanceamento entre as necessidades dos 

mesmos e a capacidade produtiva do fornecedor; 

• Participação dos fornecedores desde as primeiras fases de desenvolvimento de 

produto, reduzindo, assim, o tempo de lançamento do produto no mercado e obtendo 

soluções inovadoras em termos de custos de concepção e desenvolvimento e 

resolução conjunta de problemas (Early Supplier Involvement - ESI); 

• Redução dos custos logísticos de transporte e armazenamento, obtido por menos 

pontos de coleta, rotas mais curtas, a crescente proximidade dos fornecedores e a 

seleção de um operador logístico para administrá-la e a concepção de produtos que 

facilitem o desempenho da logística da cadeia produtiva; 

• Melhorias nos lead-times, como resultado de um mapeamento coletivo dos 

processos e análise das atividades, e sendo o principal fator na eliminação de passos 

que não agregam valor e na aceleração do tempo nos passos que agregam valor.   

 

 Conforme Poirier e Reiter (1996), somente obtém-se vantagem competitiva sobre 

outras cadeias de suprimento quando um grupo particular permanece trabalhando por meio de 

suas alianças para encontrar as possíveis oportunidades de melhoria. 

De acordo com Vollmann et al. (1996), para compreender a competição em cadeia devem-

se considerar as seguintes questões: 

• Quais os participantes mais importantes das cadeias de suprimentos? 

• De que forma as estruturas de poder estão mudando dentro da cadeia de suprimentos? 

• Quais os tipos de barreiras à integração virtual? 
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O conceito de se coordenar estrategicamente cadeias de suprimentos constituídos de 

negócios dirigidos e possuídos por diferentes pessoas, cada qual com seu próprio objetivo de 

negócios, parece atrativo e de certa forma intimidante (CORRÊA e CAON, 2002). Em 

cadeias de suprimentos envolvendo muitos negócios não é fácil coordenar toda a cadeia. Isso 

é especialmente verdade quando parte da cadeia de suprimentos serve dois tipos distintos de 

consumidores finais, como o exemplo dos fabricantes de componentes automotivos que 

servem as empresas montadoras, bem como o mercado de reposição de peças. 

Segundo Corrêa e Caon (2002), não basta mais para uma empresa ser excelente na 

gestão exclusiva de seus ativos para ter sucesso sustentável no ambiente competitivo de hoje e 

do futuro. É necessário, portanto, que haja uma gestão coesa da rede de suprimentos à qual 

pertence para que o cliente final (o único a pagar por todos os custos operacionais e retornos 

sobre investimento feitos na rede toda) possa tornar-se muito satisfeito, fiel e recompensar a 

rede com seu retorno permanente. Entretanto, a quem deve caber a tarefa de gerenciar a rede 

de suprimentos, já que nenhum participante sozinho tem a propriedade acionária ou a 

superioridade hierárquica necessária para fazê-lo? Parece plausível que a responsabilidade 

repouse sobre algum dos participantes da própria rede, ou seja, um dos elos da rede. Dentre os 

elos da rede, há os que são mais fortes (compradores mais importantes, detentores de 

tecnologia – ou outra competência central relevante) e os que são menos fortes, os 

coadjuvantes da rede. Parece também plausível que, se algum dos elos lograr sucesso na 

tarefa de gerenciar a rede toda, induzindo comportamentos nos seus vários elos, será um dos 

elos mais fortes. Isso porque os elos mais fracos dificilmente terão poder para induzir 

comportamento nos outros (CORRÊA e CAON, 2002). 

Pereira (2003) estudou um grande fabricante brasileiro de produtos derivados de aves, 

no qual pode se observar que toda a rede a montante da empresa trabalha de forma integrada 

(inclusive os parceiros proprietários rurais que prestam serviços na criação das aves). A 

empresa estudada fornece os pintainhos recém-nascidos em unidades da própria companhia, 

fornecem a ração, a orientação técnica e especificação da operação e os chamados integrados 

são praticamente prestadores de serviço. A influência da empresa sobre os terceirizados é 

praticamente completa. Isso ocorre porque o controle sobre o processo de criação é crucial 

para a manutenção da qualidade da carne da ave.  

Corrêa e Caon (2002) citam o exemplo da indústria automobilística no Brasil. Toda a 

distribuição de veículos fabricados pelos nós fortes (as montadoras) são distribuídos por uma 

rede de concessionárias exclusivas, sobre a qual as montadoras exercem uma influência 

bastante grande (afinal, as concessionárias, embora sejam negócios autônomos, têm a 
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“concessão” dada pela montadora para operar e essa concessão pode ser revogada). Já, a 

influência montante das montadoras sobre seus fornecedores, embora expressiva, não é tão 

grande. Os fornecedores, são em sua maioria, empresas autônomas e muitos deles de porte 

grande, como a Bosch, a Lucas, a Pirelli, a Delphi e uma infinidade de outras. 

Já uma outra categoria de redes consiste de nós fortes que logram influenciar tanto sua 

rede a montante quanto a jusante. São as chamadas “flagship firms” (RUGMAN e D´CRUZ, 

2000). A possibilidade de tornar-se uma flagship firm é perseguida por inúmeras empresas, 

mas certamente não se trata de tarefa fácil.  

 

3.2.3 Os tipos de relacionamentos na SCM 

 

A competitividade das empresas tem dependido da capacidade dessas de articularem e 

beneficiarem suas parcerias. A parceria exige envolvimento entre compradores e fornecedores 

que vai além de um contrato que defina preço, quantidade e prazo de entrega. Dentro de um 

novo padrão de relacionamento entre empresas, o fornecedor passa a ser considerado um dos 

elos mais críticos na corrente que liga uma organização a seu cliente (AMATO NETO et a.l, 

2001). A cadeia de suprimentos deve ter um componente que traga os membros para 

trabalharem juntos ou então haverá pouca chance para a otimização. Normalmente, os mais 

poderosos membros da cadeia de suprimentos simplesmente exercem sua influência sobre os 

mais fracos (POIRIER e REITER, 1996). 

Essas situações criam uma associação “perde-perde” para os membros das 

organizações que procuram fazer lucro em detrimento dos outros, do que trabalhar em 

benefício mútuo da cadeia. A cadeia de suprimentos mais efetiva é construída no elemento 

fundamental da confiança e usa o conceito de parcerias de negócios como o ingrediente que 

beneficia a todos os membros (relação “ganha-ganha”).  

Essas parcerias estão ligadas à idéia de que a cadeia de suprimentos oferece uma 

grande oportunidade para melhoria e reduções de custo mútuas. Segundo Vollmann e Cordon 

(1996), para se obter os benefícios da SCM é necessário que cada uma das empresas na cadeia 

desempenhem novos papéis, significando que os velhos relacionamentos adversários entre as 

empresas precisavam se tornar muito mais cooperativos. Esse novo enfoque de parcerias 

baseia-se não mais no menor preço de aquisição, mas no menor custo de aquisição. O custo 

total dos produtos comprados é composto pelo preço de compra acrescido pelos custos da 

baixa qualidade dos produtos ou serviços adquiridos (AMATO NETO et al., 2001). 

Usualmente a percepção ocidental de parceria é baseada na lucratividade e na redução de 
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custos, enquanto a filosofia deveria estar baseada no aprimoramento da produtividade e da 

eficiência. A tendência da redução da base de fornecedores surgiu em função da descoberta 

dos grandes benefícios gerados pelo desenvolvimento de relacionamentos cooperativos de 

longo prazo com os fornecedores, em vez de manter uma política de negociação hostil e 

adversarial.   

Para compreender e entender o contexto no qual ocorre a gestão da cadeia de 

suprimentos é necessário compreender como se dão os relacionamentos entre as empresas da 

cadeia, bem como o nível de comprometimento estabelecido entre seus membros. Ellram 

(1991) argumenta que ao longo da evolução da cadeia de suprimentos pode existir uma 

variedade de formas legais de relacionamento, entre as quais os contratos de curto prazo, Joint 

Ventures e aquisição. Dentre os relacionamentos que a autora sugere (Figura 6) somente os 

relacionamentos que envolvem o nível transacional não são tratados no escopo da SCM. 

 

Figura 6 – Tipos de relacionamentos no SCM 

 
Fonte: ELLRAM, 1991. 

 

As situações que requerem uma abordagem da filosofia de SCM são aquelas em que 

ocorrem transações recorrentes que necessitam de ativos medianamente ou altamente 

especializados e quando operam sob ambiente de média ou alta incerteza. A autora apregoa 

que atividades de alta importância estratégica tendem a serem internalizadas, enquanto as 

Aquisição 

Mesmos Interesses 
Joint Venture 

Contrato de Longo-Prazo 

Contrato de Curto Prazo 

Transação 

Contrato Obrigatório 

Supply Chain  
Management 



 

 

50 

atividades que ajudam a diferenciar os produtos/serviços tendem a utilizar fornecimento 

externo sob uma filosofia gerencial da SCM. 

 

3.2.4 Gerenciamento do fluxo de materiais através da cadeia de suprimentos 

 

Um dos enfoques principais da SCM refere-se à efetiva gestão do fluxo de materiais 

por meio da cadeia de suprimentos. O custo associado com esse fluxo de materiais se tornou 

um assunto de interesse particular para os executivos. Segundo Handfield & Nichols (1999) 

não somente os custos totais da rede de suprimentos representam a parte majoritária dos 

gastos operacionais para a maioria das organizações, mas também, em algumas indústrias, 

esses custos representam aproximadamente 75% do orçamento operacional total. Uma das 

principais promessas que a Gestão da Cadeia de Suprimentos faz é a oportunidade de 

melhorar o fluxo de materiais com sua rede de suprimentos da perspectiva do usuário final, 

enquanto reduz os custos da rede de suprimentos, ao mesmo tempo. Para Simchi-Levi et al. 

(2000) e Vollmann e Cordon (1996) as cadeias de suprimentos deveriam passar de um sistema 

de empurrar (push) para um sistema de puxar (pull) (Figura 7).  

Numa cadeia de suprimentos baseada no sistema de empurrar as decisões são tomadas 

com base em previsões de longo-prazo. Isso leva a uma demora maior para um sistema de 

cadeia de suprimentos do sistema de empurrar para reagir às mudanças no mercado. Na cadeia 

de suprimentos puxada, a produção é dirigida pela demanda; sendo coordenada mais pela 

demanda atual dos consumidores do que por previsões de demanda. Para esse objetivo, a cadeia 

de suprimentos usa mecanismos de rápido fluxo de informação para transferir a informação 

sobre a demanda do consumidor para as fábricas. Assim, numa cadeia de suprimentos puxada, 

tipicamente pode ser observada uma significativa redução no nível de inventário, melhoria na 

habilidade para gerir os recursos, e uma redução nos custos de sistemas, quando comparada 

com o sistema empurrar. O conceito de “puxar” contrasta com o tradicional sistema de 

“empurrar” (push), em que produtos são manufaturados ou montados em lotes em antecipação 

à demanda e são posicionados na cadeia de suprimentos, como estoques, entre as várias funções 

e empresas. 

De acordo com Christopher (1997), o sistema Just-in-Time (JIT) introduziu o conceito 

de “puxar” (pull), sendo que a demanda, no final da cadeia, puxa produtos para o mercado e 

atrás desses produtos o fluxo de componentes é também determinado pela mesma demanda. O 

JIT surgiu no Japão no começo da década de 60 nas linhas de produção da Toyota Motors 
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Company, mas foi apenas na década de 70 que ele se difundiu amplamente, principalmente na 

indústria automobilística, de autopeças e eletrônica (Pires, 1995). 

 

Figura 7 - Sistema de puxar a demanda x empurrar o produto 
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Fonte: CHRISTOPHER (1992). 
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Time (JIT). Em função da sua amplitude, muitas vezes o sistema JIT é rotulado de “filosofia de 

manufatura”, consistindo de três elementos básicos: um sistema de gerenciamento da produção, 

um sistema da garantia da qualidade e um sistema de manutenção preventiva total.  

Simchi-Levi et al. (2000) explica o que são sistemas de distribuição empurrados ou 

puxados. Numa cadeia de suprimentos baseada no sistema de empurrar, as decisões são 

tomadas em previsões de longo-prazo. Tipicamente, o fabricante usa as ordens recebidas dos 

armazéns dos varejistas para prever a demanda do consumidor. Isso leva a uma demora maior 

para um sistema de cadeia de suprimentos do sistema de empurrar reagir às mudanças no 

mercado. Isso pode levar a: 

• Inabilidade em acertar as mudanças constantes de demanda;  

• A obsolescência do estoque na rede de suprimentos à medida que a demanda para certos 

produtos desaparece. 

 

Para Simchi-Levi et al. (2000) a variabilidade dos pedidos recebidos de varejistas e 

armazéns é maior do que a variabilidade na demanda do consumidor. Assim, numa cadeia de 

suprimentos empurrada usualmente encontram-se custos de transporte elevados, altos níveis de 

inventário e de manufatura devido à necessidade de mudanças emergenciais na produção. Esse 

aumento na variabilidade leva a: 

• Estoques excessivos pela necessidade de grandes estoques de segurança; 

• Lotes de produção maiores e mais variados; 

• Níveis de serviço inaceitáveis; 

• Obsolescência de produto. 

 

Na cadeia de suprimentos puxada a produção é dirigida pela demanda, sendo 

coordenada mais pela demanda atual dos consumidores que por previsões de demanda. Para 

esse objetivo, a cadeia de suprimentos usa mecanismos de rápido fluxo de informação para 

transferir a informação sobre a demanda do consumidor para as fábricas. Isso leva a: 

• Uma redução nos lead times obtidos pela habilidade de antecipar os pedidos correntes 

dos varejistas; 

• Uma redução no inventário dos varejistas, dado que os níveis de inventário nessas 

plantas aumentam com os lead-times; 

• Uma redução na variabilidade do sistema e, em particular, variabilidade enfrentada 

pelos fabricantes devido à redução do lead time; 
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•  Redução de estoque no fabricante devido à redução na variabilidade. 

 

Assim, numa cadeia de suprimentos puxada, ocorre uma significativa redução no nível 

de inventário, melhoria na habilidade para gerir os recursos, e uma redução nos custos de 

sistemas, quando comparada com o sistema empurrar. Por outro lado, os sistemas de puxar são 

difíceis de ser implementados quando os lead times são tão longos que torna-se impraticável 

reagir à informação de demanda. Nos sistemas de puxar também é freqüente uma maior 

dificuldade de terem as vantagens de economia de escala em manufatura e transporte dado os 

sistemas não ter sido planejados adiante do tempo. Em alguns casos, um sistema puxado é 

apropriado para parte da rede de suprimentos, enquanto um sistema empurrado é apropriado 

para o resto da rede. No caso do postponement, ou postergamento, os estágios iniciais da rede 

de suprimentos são operados numa forma de empurrar, e os estágios finais são operados usando 

uma estratégia de puxar. Isso é conseguido pela produção de produtos não acabados nos 

primeiros estágios; assim, é possível diferenciar esses produtos baseando-se na demanda do 

consumidor.  

 

3.2.5 A dinâmica das cadeias de suprimentos 

 
Para Corrêa e Caon (2002), os modelos de gestão de estoques partem do pressuposto 

de que as empresas detentoras do estoque a ser gerenciado estão isoladas; em outras palavras, 

não levam em conta que a empresa, a rigor, é parte de uma rede de suprimentos. Os efeitos 

dinâmicos que podem afetar o desempenho das redes de suprimentos quando as técnicas 

convencionais de gestão de estoque são usadas são genericamente chamados de “efeito 

chicote”. Slack et al. (1997) apresentam uma ilustração do efeito chicote de forma 

simplificada: imagine a seguinte rede de suprimentos (Figura 8). 

 

Figura 8 – Uma ilustração de uma rede de suprimentos fictícia 

      
 Fonte: SLACK et al. (1997). 
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Corrêa e Caon (2002) argumentam que há um fluxo de materiais movendo-se da 

esquerda para a direita e um fluxo financeiro fluindo da direita para a esquerda. Nota-se que 

cada ator da rede toma para si uma parte do dinheiro que recebe da venda dos materiais e 

serviços para pagar seus custos, garantir retorno sobre seu investimento e repassa o restante, 

na forma de materiais e serviços que adquire dos fornecedores imediatos. A única exceção é o 

usuário final (representado pelo retângulo “mercado”), que na realidade não obtém nenhum 

pagamento contra os bens que adquire. Estes cessam de existir como bem de troca, em seu 

poder. Ele, portanto é o único “alimentador” da cadeia de valores monetários. Os outros atores 

da  cadeia são apenas “repassadores”. Considerando-se, por simplicidade, que cada um dos 

vários atores da rede ilustrada é um estoquista (ou que mantém estoque), com uma política de 

1 mês de “cobertura”, significa que cada ator tem a política de iniciar o mês com um estoque 

que é equivalente a um mês de sua demanda percebida. Supondo também que a demanda do 

mercado ao longo dos últimos meses tem sido de 100 unidades por mês, até o mês 1. A partir 

do mês 2 haverá uma leve mudança: a demanda do mercado tornar-se-á de 95 unidades por 

mês, ainda de forma estável. É possível acompanhar o que acontece com a demanda percebida 

pelos atores da rede a montante na Tabela 1. 

As linhas na Tabela 1 representam meses; as colunas representam quatro dos 

diferentes nós da rede de suprimentos – varejista, distribuidor, fabricante e fornecedor. Para 

cada nó e para cada mês, a variação dos níveis de estoques é assinalada (estoques inicial e 

final) e são resultantes da aplicação das políticas de estoques e do atendimento da demanda. 

As quantidades produzidas / compradas são também mostradas.  

 

Tabela 1 - Ilustração do efeito chicote numa rede de suprimentos fictícia 

   
 Fonte: SLACK et al. (1997). 
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No mês 1 todos os atores da rede estão mantendo um mês de demanda (100 unidades) 

em estoque e adquirindo 100 unidades, estavelmente. Quando a demanda do mercado cai 

levemente para 95 unidades no mês 2, o varejista ajusta seus níveis de estoques para 

conformar-se às suas políticas – de forma a iniciar o mês 2 com 95 unidades em estoque.Para 

isso, adquire apenas 90 unidades, que passam a ser a demanda percebida pelo distribuidor no 

mês 2. O mesmo princípio de raciocínio aplica-se para os atores a montante com as demandas 

enxergadas por eles crescendo em amplitude, quanto mais para trás se encontrar na rede. No 

próximo mês, o mesmo raciocínio se inverte e agora o “chicote” oscila no sentido contrário. 

Graficamente o efeito pode ser visto na Figura 9. 

 

Figura 9 – Ilustração gráfica do efeito chicote numa rede de suprimentos fictícia 

 
 Fonte: CORRÊA e CAON (2002). 

 

Embora fictícia, a situação descrita nesta ilustração reflete o que ocorre na realidade 

das redes de suprimentos. O resultado é uma instabilidade severa nos programas de produção 

nas empresas a montante da rede afetando negativamente as eficiências globais da rede, com 

empresas tendo de trabalhar horas extras, quando o chicote oscila para cima, e pagar caros 

períodos de ociosidade, quando o chicote oscila para baixo. Isso leva a custos crescentes que 

no final terão de ser pagos pelo único “elo” que alimenta a rede de valores monetários – o 

usuário final. Em outras palavras, essas ineficiências somam-se para contribuir com aumentos 

no preço do produto ao cliente final (CORRÊA e CAON, 2002).  

O efeito chicote em cadeias de fornecimento já havia sido notado e equacionado entre 

o final dos anos 50 e o início dos anos 60, por um acadêmico do MIT chamado Jay Forrester, 
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que o publicou num hoje clássico artigo da Harvard Business Review intitulado Industrial 

Dynamics (Julho-Agosto de 1958). De forma simplificada, podemos, olhando para o exemplo 

fictício dado acima, perceber que uma das fontes de distorção para a demanda enxergada 

pelos diferentes elos da cadeia analisada é a miopia. Cada um dos elos enxerga apenas sua 

demanda imediata, que vem distorcida pelas políticas de estoques dos seus clientes e dos 

clientes dos seus clientes, e assim por diante. Como as políticas de estocagem dos clientes, 

clientes dos clientes etc, são independentemente estabelecidas (já que não há coordenação da 

rede), as distorções ocorrem de forma a aumentar a amplitude da variação de demanda vista 

pelos elos, quanto mais a montante da rede se está. Tomando-se, por exemplo, uma situação 

hipotética em que há uma fluidez e agilidade perfeita no fluxo de informações viajando pela 

cadeia, e que imediatamente depois de a demanda na ponta do varejo ter-se reduzido para 95 

unidades, todos os elos a montante soubessem disso de imediato e ajustassem seus níveis de 

estoques para esse novo nível de demanda na ponta do varejo (e não no nível dado pela 

demanda artificialmente alterada de seu cliente imediato). Talvez em um mês, todos os elos 

estivessem com seus novos níveis de estoques sem sobressaltos e sem grandes variações de 

demanda, que tem de ser administrada sempre se incorrendo em custos de ajustes. Seria 

essencial que ao se reduzirem os efeitos do tipo “chicote”, que os elos ao longo da cadeia 

conseguissem trabalhar no ritmo da ponta do varejo. Isso requer obviamente que os elos 

tenham a informação sobre esta demanda do varejo, o que requer uso de tecnologia da 

informação. Embora isso não seja fácil, hoje a tecnologia permite que redes inteiras trabalhem 

em uníssono no ritmo da ponta do varejo. 

A seguir, será discutida a emergência do conceito de rede de valor, numa visão 

ampliada a partir da visão da rede de suprimentos. 

 

 

3.3 A REDE DE VALOR 

 

As pressões competitivas discutidas na introdução forçaram as companhias a adotar 

uma perspectiva dos seus consumidores finais numa tentativa de entender o que eles 

consideram ser os elementos chave num sistema de suprimentos, e assim determinar o valor 

recebido (PAROLINI, 1999). Isso levanta a questão de como os consumidores julgam se um 

produto existente atende a suas necessidades, ou um novo produto no mercado poderia melhor 

servir a suas necessidades. Isso levanta a questão de como os consumidores fazem 

julgamentos sobre valor, de produtos alternativos (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 
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 Margem 

 O primeiro pesquisador a explorar as tarefas e os papéis dentro de um processo mais 

amplo de entrega de satisfação ao consumidor foi Porter (1985), com o conceito de cadeia de 

valor. O conceito de cadeia de valor tem seus primórdios relacionados às linhas de montagem 

de automóveis. Com esse conceito a criação de valor não somente é seqüencial, mas também 

implica que o valor é “adicionado”.  

   

Figura 10 – A Cadeia de Valor 
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 Fonte: PORTER (1985). 

 

 Michael Porter propôs a cadeia de valor como uma ferramenta para identificar as 

maneiras pelas quais se pode criar mais valor para o cliente (Figura 10). Toda empresa 

representa um conjunto de atividades que são desempenhadas para projetar, produzir, 

comercializar, entregar e sustentar seu produto. A cadeia de valor identifica nove atividades 

estrategicamente relevantes que criam valor e custo em um determinado negócio. Essas nove 

atividades criadoras de valor consistem em cinco atividades principais e quatro atividades de 

apoio. 

As principais atividades são: trazer materiais para dentro da empresa (logística interna), 

convertê-lo em produtos finais (operações), expedir os produtos finais (logística externa), 

comercializá-los (marketing e vendas) e prestar-lhes assistência técnica (serviço). As 

atividades de apoio – aquisição, desenvolvimento de tecnologia, gerência de recursos 

humanos e infra-estrutura da empresa – são realizadas em determinados departamentos, mas 
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não apenas ali. Outros departamentos podem ter de realizar algumas atividades de aquisição e 

contratação de pessoal, por exemplo. A infra-estrutura da empresa abrange os custos de 

administração geral, planejamento, finanças, contabilidade e assuntos jurídicos e 

governamentais, que são alocados a todas as atividades principais e de apoio (PORTER, 

1985). 

A cadeia de valor é um modelo analítico útil para explorar as tarefas e os papéis dentro 

de um processo mais amplo de entrega de satisfação ao consumidor. A cadeia de valor 

(PORTER, 1985) identifica as ligações e interdependências entre (e por meio) de 

fornecedores, compradores, intermediários e usuários finais. Seu benefício primário é a 

habilidade de examinar essas ligações e identificar o “valor” que é criado para os 

consumidores (ou os quais podem vir a ser criados), e como isso, por sua vez, cria vantagem 

competitiva para a companhia. O argumento de Porter é que a cadeia de valor pode ser usada 

para identificar e entender as fontes específicas de vantagem competitiva e como elas se 

relacionam para criar valor adicionado para os consumidores (GATTORNA e WALTERS, 

1996). 

 

 

3.3.1 Os Significados do Valor 

 

 Woodruff (1997) argumenta que a fonte de vantagem competitiva depende de uma 

orientação externa para o mercado, em que as organizações competem pela entrega de valor 

para os clientes. Para que isso ocorra, as organizações devem, em primeiro lugar, conhecer 

profundamente seus clientes e mercados, e em segundo lugar, é necessário traduzir esse 

conhecimento em desempenho superior para os mesmos.  

 Objetivando analisar os sistemas de criação de valor, é preciso definir exatamente o que 

é valor, os diferentes significados que a palavra pode ter e, em particular, o que significa valor 

para o consumidor. De acordo com Conner (1991), a obtenção de retornos acima do normal 

requer, que a firma seja distintiva aos olhos dos compradores (oferecendo aos consumidores 

um diferencial atrativo de relação atributo/preço em comparação com substitutos), ou que a 

firma, ao vender um produto similar aos dos competidores, deve contar com baixo custo. 

As principais medidas de sucesso de uma empresa estão relacionadas com o valor de 

mercado que a organização tem para os proprietários e acionistas. A condição para que a 

empresa aumente o seu valor de mercado se dá pela criação de valor para o cliente 

(SLYWOTSKY e MORRISON, 1998). 
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Assim, os clientes avaliam qual oferta proporciona maior valor. Eles procuram sempre 

maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na procura e pelas 

limitações de conhecimento, mobilidade e receita. Eles formam uma expectativa de valor e 

agem com base nela. A probabilidade de satisfação e repetição da compra depende de a oferta 

atender ou não essa expectativa de valor (KOTLER, 2001). Outra questão relevante é que o 

valor ao consumidor é um conceito dinâmico, sendo que os critérios utilizados pelos clientes 

ao longo do tempo, para avaliar uma oferta de valor, podem mudar ao longo do tempo 

(PARASUMARAN, 1997; WOODRUFF, 1997; PAROLINI, 1999). 

Woodruff (1997) propõe uma hierarquia de valor para o cliente que permite identificar 

os diferentes níveis de satisfação do cliente, com base no valor percebido (Figura 11).  

O autor considera os seguintes níveis de satisfação do cliente: satisfação baseada nos 

atributos, satisfação baseada nas conseqüências, satisfação baseada nos objetivos. É proposto 

um processo que possibilite uma organização traduzir o conhecimento acerca do cliente em 

ações que permitam a obtenção de vantagens competitivas. Para isso, torna-se necessária a 

criação de uma estratégia de entrega de valor ao cliente; o desdobramento da estratégia em 

processos e requerimentos internos a organização; a implementação das ações de entrega de 

valor ao cliente; e a avaliação do desempenho da entrega de valor ao cliente. 

Para a geração de valor para o cliente é necessário que todas as funções da organização 

trabalhem de forma integrada, assim como as diferentes organizações que formam a rede de 

empresas. Para que isso ocorra, é necessário que a rede de empresas tenha um forte foco no 

cliente final para poder prover um valor superior. Dessa forma, é necessário identificar o que 

faz com que os recursos sejam valiosos, ou mais profundamente: O que é valor? Como o valor 

é criado? Como o valor é capturado? 
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Figura 11 – Modelo de hierarquia de valor para os clientes 

 

Valor Esperado pelo Cliente  Satisfação do Consumidor com o Valor Recebido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WOODRUFF (1997). 

 

Os negócios usualmente se referem ao “valor ao consumidor” e “valor adicionado”, sem 

prover definições correspondentes, do conceito valor para o consumidor. O valor é expresso 

em relação a algo; portanto, por meio de comparação, e pode ser medido em termos de 

dinheiro (CSILLAG, 1985). Dessa forma, o argumento de que os recursos têm valor em 

relação a sua habilidade em atingir as necessidades dos consumidores, nos leva à questão de 

como os consumidores julgam se um produto existente atende a suas necessidades, ou um 

novo produto no mercado poderia melhor servir a suas necessidades. Isso levanta a questão de 

como os consumidores fazem julgamentos sobre valor, de produtos alternativos (BOWMAN e 

AMBROSINI, 2000). 

Tradicionalmente, quando os economistas olham para o valor e o comportamento do 

consumidor, tendem a se referir à teoria da utilidade e à noção da utilidade marginal.  A teoria  

enfatiza, essencialmente, que os consumidores gastam sua renda objetivando maximizar a 

satisfação que eles obtêm dos produtos. A utilidade total refere-se a satisfação da possessão de 

uma commoditity e a utilidade marginal refere-se a satisfação que as pessoas tem de possuir 

uma unidade a mais, de um bem, ou a satisfação perdida por abrir mão de uma unidade desse 

mesmo bem (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 
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Os economistas neo-clássicos  supõem que as pessoas são racionais (o homem racional) 

e como tal acessam sistematicamente e cuidadosamente as diferentes opções disponíveis antes 

da compra. Entretanto, essa posição tem sido amenizada e recentes estudos têm colocado a 

posição irracional das pessoas perante o ato da compra, e resumindo, pode-se afirmar que as 

pessoas gastam o seu dinheiro com o que esperam que irá lhes dar mais satisfação (BACH et 

al., 1987).  

A questão que fica, então, é como as pessoas julgam a utilidade do que elas estarão 

comprando, isto é, como as pessoas desenvolvem suas expectativas e julgam o valor de um 

produto? Os potenciais compradores têm que julgar como os atributos do produto irão 

satisfazer suas necessidades. Os julgamentos são feitos antes do consumo do produto; então, 

os consumidores têm que fazer inferências sobre a faixa de produtos em oferta baseado numa 

variedade de sinais. As percepções dos consumidores sobre o valor de um bem são baseadas 

nas suas crenças sobre os produtos, suas necessidades, experiências, desejos e expectativas. 

Em outras palavras, os consumidores acessam o valor total de um produto baseados na 

percepção do que é dado em troca daquilo que é recebido (BOWMAN e AMBROSINI, 

2000). 

O valor real de um produto, processo ou sistema é o grau de aceitabilidade de um 

produto pelo cliente e, portanto, o índice final do valor econômico. Quanto maior é o valor 

real de um item sobre outro, servindo para a mesma finalidade, maior será a probabilidade de 

vencer a concorrência (CSILLAG, 1985). 

De acordo com Csillag (1985), podem ser definidos 4 tipos de valores econômicos: 

• Valor de custo, como sendo o total de recursos medido em dinheiro necessário para 

produzir/obter um item; 

• Valor de uso, como a medida monetária das propriedades ou qualidades que possibilitam 

o desempenho de uso, trabalho ou serviço; 

• Valor de estima, como a medida monetária das propriedades, características ou 

atratividades que tornam desejável sua posse; 

• Valor de troca, como a medida monetária das propriedades ou qualidades de um item que 

possibilitam sua troca por outra coisa. 
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 Dessa forma, é necessário explorar a abrangência do termo “valor”, que é usado na 

literatura às vezes de forma errônea. Uma explicação sobre o termo pode ser atingida pelas 

distinções feitas por Bowman e Ambrosini (2000), entre valor de uso e valor de troca. 

• O valor de uso refere-se às qualidades especificas do produto percebidas pelos 

consumidores em relação às suas necessidades (ex.: a aceleração e o estilo de um carro). 

Dessa forma, os julgamentos sobre o valor de uso são subjetivos, eles pertencem ao 

consumidor individual. Em outras palavras, o valor de uso é percebido pelo consumidor.  

• O valor de troca refere-se a preço. É a quantia monetária adquirida num determinado 

ponto no tempo, quando esse é trocado por um bem.   

 

Valor de troca é realizado quando a venda é feita. Vendas são realizadas quando os 

consumidores vêem que um produto confere mais valor a ele que outras possíveis alternativas.  

Dessa forma as firmas criam valor percebido de uso, e por meio da venda de produtos, o valor 

de troca é realizado. Portanto, a premissa é que os clientes comprarão da empresa que, 

oferecer maior valor (ver Figura 12). Valor entregue ao cliente, de acordo com Kotler (2001), 

é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. O valor total para 

o cliente é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou 

serviço. O custo total para o cliente é o conjunto de custos em que os consumidores esperam 

incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço. 

 

Figura 12 – Valor entregue ao cliente 

 

 

 

 

Fonte: KOTLER (2001). 

 

Para Gattorna e Walters (1996) o valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor 

total para o cliente e o custo total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de 

benefícios (qualidade, exclusividade, conveniência, etc.) que os clientes esperam de um 

determinado produto ou serviço. O custo total para o cliente é o conjunto de custos em que os 

consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço. 

 O “valor”, segundo Porter (1985), pode tomar a forma da venda de um produto 

indiferenciado a preços menores, ou esse pode ser de forma que o “valor” toma na forma de 
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benefícios únicos que justifiquem o preço maior. O valor é a quantia que os compradores 

estão dispostos a pagar pelo que a firma provê a eles (PORTER, 1985:38), 

A percepção de valor de uso se aplica a todas as compras, não somente aquelas para os 

consumidores finais. O mesmo tipo de julgamento, um julgamento subjetivo, é feito por um 

gerente quando está obtendo inputs como máquinas e componentes. Na organização, a 

necessidade de compra pode não ser muito clara, mesmo que se argumentasse que a 

necessidade a ser satisfeita com a compra é a lucratividade. Isso parece bem racional e lógico, 

mas ele requer que o comprador tenha uma grande clareza entre o valor de uso do recurso  e a 

entrega de lucro. Mais razoavelmente, o agente de compra tem que acreditar que o recurso 

comprado irá contribuir para a lucratividade da firma, e esta crença está intimamente ligada a 

uma série de outras crenças de como a empresa compete no mercado (BOWMAN e 

AMBROSINI, 2000).   

Os compradores operam sob diversas limitações e ocasionalmente fazem suas escolhas 

que pesam mais para o seu benefício pessoal do que para o benefício da empresa. Entretanto, 

a maximização do valor entregue é um conceito útil que se aplica a muitas situações e resulta 

em percepções importantes (KOTLER, 2001).  

O valor de uso percebido pode ser traduzido em termos monetários: ele pode ser 

definido como o preço que o consumidor está preparado para pagar pelo produto se houver 

uma única fonte de suprimento (COLLINS, 1994). Este julgamento é baseado na avaliação do 

valor do produto, junto com a disposição individual para pagar. Estes julgamentos monetários 

não podem ser feitos sem levar em conta as necessidades e circunstâncias econômicas dos 

consumidores, ou da falta de consciência das ofertas concorrentes. 

Somente na rara instância do fornecedor monopolista, o qual é conhecedor da avaliação 

dos consumidores e o qual pode discriminar por preço, o preço que o consumidor está 

disposto a pagar será igual ao preço que o consumidor efetivamente pagará. Esse preço é 

conhecido como valor monetário total. Em todas as outras circunstâncias, o preço pago será 

menor do que o valor monetário total percebido pelo consumidor. A diferença entre a 

avaliação do produto pelo consumidor, e o preço pago é o “excedente do consumidor”. 

Explicando-se de uma forma diferente, o preço que o consumidor está preparado para pagar é 

“o preço, mais o excedente do consumidor”.  
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O excedente do consumidor  é o que usualmente os consumidores referem-se a “valor 

por dinheiro”. O valor real de um produto, serviço ou processo, é sempre uma entidade 

relativa, e corresponde à combinação de tipos específicos de valores. Em geral, aumenta com 

maiores valores de uso e de estima e diminui com o crescimento do valor de custo 

(CSILLAG, 1985). Os consumidores escolhem o bem que irá conferir a eles o maior 

excedente do consumidor (Figura 13). 

 

Figura 13 – Valor Monetário Total, Preço e Excedente do Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOWMAN e AMBROSINI (2000) 

 

O produto escolhido deve ser diferenciado nos meios que são avaliados pelo 

consumidor; para que isso ocorra, o produto deve entregar mais excedente para o consumidor 

do que as alternativas disponíveis. O excedente do consumidor pode crescer se for aumentado 

o valor de uso percebido do bem (isso significa aumentar o valor monetário total do produto, e 

a quantia que o consumidor estaria preparado para pagar por ele), enquanto mantem o preço 

no mesmo nível (produto B na figura 1); ou mantendo o valor monetário total constante, mas 

reduzindo o preço (produto C), ou fazendo ambos simultaneamente. O produto D poderia ser 

o selecionado pelo consumidor, dado que lhe confere o maior excedente (BOWMAN e 

AMBROSINI, 2000). 

 Eis as implicações: primeiro, o vendedor deve avaliar o valor e o custo total para o 

cliente em relação à oferta da concorrência para saber como sua oferta é vista pelo comprador. 

Segundo, o vendedor que estiver em desvantagem em termos de valor entregue tem duas 

alternativas: o vendedor poderá tentar aumentar o valor total para o cliente ou reduzir o custo 

total para ele. A primeira alternativa requer o fortalecimento ou aumento dos benefícios 
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relacionados a produto, serviços, pessoas e imagem da oferta. A segunda alternativa requer 

uma redução dos custos para o comprador, reduzindo-se o preço, simplificando-se o processo 

de encomenda e entrega ou absorvendo-se algum risco do comprador por meio de uma 

garantia (KOTLER, 2001).  

 Valor é o que os consumidores estão dispostos a pagar, e o valor superior provê oferta de 

preços mais baixos que a da concorrência por benefícios equivalentes ou do fornecimento de 

benefícios singulares que mais do que compensam um preço mais alto (PORTER, 1985:3). 

Embora a empresa centrada no cliente busque criar um alto nível de satisfação, sua meta 

principal não é maximizar a satisfação de clientes. Se a empresa aumenta a satisfação do 

cliente reduzindo seu preço ou aumentando serviços, pode ter lucros menores. A empresa 

pode ser capaz de aumentar sua lucratividade por outros meios que não sejam a maior 

satisfação dos clientes (por exemplo, melhorando processos de fabricação ou investindo mais 

em P&D). Da mesma forma, a empresa tem muitos públicos interessados, incluindo 

funcionários, revendedores, fornecedores e acionistas. Gastar mais para aumentar a satisfação 

dos clientes pode desviar recursos referentes à satisfação dos demais parceiros. Por fim, a 

empresa deve operar com base na filosofia de que está tentando alcançar um alto nível de 

satisfação dos clientes, assegurando, pelo menos, níveis aceitáveis de satisfação dos demais 

públicos interessados, considerando as limitações de seus recursos  (KOTLER, 2001).  

A quantia de excedente do consumidor que um cliente pode utilizar só pode ser 

acessada no ponto da venda; é nesse ponto que o conhece o preço da venda e pode avaliar o 

produto em relação às ofertas competitivas, e decidir, então, qual é a melhor compra. Os 

consumidores somente conseguem avaliar o que eles percebem isso implica que eles são 

incapazes de avaliar a maioria dos inputs de um processo de produção. Assim, que os 

consumidores não podem conscientemente “recompensar” nenhum dos recursos adicionados, 

ou nenhum dos fornecedores desses recursos (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). É preciso 

notar que esse argumento difere de outras abordagens especialmente da de Hunt (1995), o 

qual afirma que valor percebido depende (a) dos gostos e preferências dos consumidores no 

segmento, e (b) os recursos que produzem a oferta.  

É preciso ter cautela quando se discute como o “valor” pode ser “passado” no processo 

de produção. Valor de uso é percebido pelo consumidor num ponto no tempo, e é acessado no 

ponto de decisão da compra. O produto no tempo da venda tem um valor de troca e um valor 

de uso percebido. Isto se aplica a todos os tipos de compra. Por exemplo, o valor de troca de 

um caminhão é realizado no ponto de venda. Entretanto, o valor de troca não é transferido 

para o processo de produção ou distribuição da organização, somente o valor de uso é.  
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É uma conveniência contábil assumir que os preços dos inputs são agregados de alguma 

forma e passados para o consumidor. Na realidade,  muitos recursos comprados não “agregam 

valor” de forma que um consumidor possa perceber. Isso não é o mesmo que dizer que o input 

comprado não é valorizado. Esse valor foi acessado como valor de uso pelo gerente da firma, 

o qual decidiu comprá-lo em benefício da firma.  Mas tão logo a máquina foi comprada, todo 

o valor de troca foi realizado pelo vendedor da máquina. Uma vez a máquina entrando no 

processo de produção é impossível atribuir elementos de sua compra aos vários produtos 

produzidos com ela. O valor de troca subseqüente da máquina poderia ser realizado somente 

se ela fosse subseqüentemente vendida (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 

Outra implicação aqui é que nenhuma firma que seja capaz de vender alguma coisa está, 

aos olhos do consumidor, num tempo particular, ofertando um único e superior pacote de 

valor por dinheiro. Do ponto de vista do consumidor, o item selecionado oferece mais 

excedente do consumidor que qualquer outro. Para esses consumidores, os competidores não 

estão ofertando uma combinação produto/preço equivalente. Nesse sentido técnico restrito, 

cada firma é um fornecedor monopolista para seus consumidores no momento da venda. 

Portanto, poderia se dizer que qualquer firma que venda qualquer coisa tem uma “vantagem 

competitiva” temporária.  

A chave para se gerar um grande nível de fidelidade é entregar um alto valor para o 

cliente. Segundo Michael Lanning, em Delivering profitable value (LANNING, 1998), uma 

empresa deve desenvolver uma proposta de valor competitivamente superior, assim como um 

sistema de entrega de valor. A proposta de valor de uma empresa é muito mais do que se 

posicionar em um único atributo, é uma declaração sobre a experiência resultante que os 

clientes obterão com a oferta e seu relacionamento com o fornecedor. A marca deverá 

representar uma promessa relativa à experiência total resultante que os clientes podem 

esperar. Se a promessa será ou não cumprida, depende da capacidade da empresa de gerir seu 

sistema de entrega de valor. O sistema de entrega de valor inclui todas as experiências de 

comunicação e canais que o cliente terá a caminho da obtenção da oferta. 

Claramente, alguns consumidores irão achar difícil fazer uma escolha, pois pode haver 

produtos em oferta que oferecem excedentes dos consumidores em quantidades semelhantes 

ao produto escolhido. Esses fornecedores de produtos substitutos poderiam se constituir nos 

competidores diretos da firma. Entretanto, produtos ofertando significativamente baixos 

excedentes do consumidor poderiam não ser classificados como substitutos próximos, e não 

seriam competidores críveis. Essa visão de valor nos ajuda a definir competidores, e mesmo 

mercados e indústrias. Isso pode levar a definições de indústria um pouco diferentes daquelas 



 

 

67 

derivadas de abordagens convencionais, baseadas em produtos. Mercados não são nunca 

estáticos, eles existem num momento de tempo em que a transação tomou lugar (BOWMAN e 

AMBROSINI, 2000).    

 

 

3.3.2 Elementos do excedente do consumidor: classificação por natureza 

 

Para Parolini (1999), o excedente do consumidor (o qual ela chama de valor absoluto 

líquido) deriva de uma combinação de um número diferente de elementos. Um meio de 

classificar esses elementos é com base em sua natureza. A autora propõe as seguintes 

categorias de elementos: elementos tangíveis; elementos intangíveis; serviços e elementos 

econômicos. 

 

Elementos tangíveis 

Incluem elementos como a qualidade intrínseca do produto principal (a qual pode ser 

avaliada em termos da qualidade do material usado, sua durabilidade, características 

funcionais, etc.), sua aparência estética e a possibilidade de receber acessórios ou produtos 

complementares. Uma das vantagens da perspectiva da rede de valor é o fato que atividades 

que participam em tornar uma oferta particular disponível para o consumidor são levadas em 

consideração. Isso significa incorporar todas as atividades que incluem a produção de bens 

complementares ou acessórios, mesmo que estejam além do controle da empresa que está 

fazendo a análise. Um exemplo dessa abordagem é a Volkswagen (VW), que recentemente 

criou uma divisão chamada VW Tech, a nova marca que vai identificar os acessórios da 

Volkswagen, para cuidar exclusivamente da personalização de veículos e a venda de 

acessórios de uma forma integrada, na rede de concessionários da empresa (Figura 14). A VW 

Tech está sendo apresentada ao mercado junto com o novo veículo Fox. A montadora afirma 

que a rede de concessionários estará comercializando itens como bancos revestidos em couro, 

rodas, jogos de tapetes em PVC com opção de quatro cores, CD Player com MP3 e cabide de 

paletó que se encaixa atrás do encosto de cabeça do banco do motorista, assim com kits de 

personalização do Fox (VOLKSWAGEN, 2003). 
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Figura 14 – Versão esportiva e fora-de-estrada do automóvel “Fox” da Volkswagen 

 

                        
Fonte: VOLKSWAGEN (2003). 

 

Elementos intangíveis 

Incluem elementos como o presença de prestígio associado com o uso do produto, o 

grau de segurança atribuído ao produto e se o produto leva a assinatura de um famoso 

designer ou estilista. A presença de uma marca forte é usualmente relacionada com a 

relevância de elementos intangíveis, além de ser um erro considerar a marca como um 

elemento intangível  por ela mesma. Não é a presença de uma marca bem conhecida que 

constitui o elemento de valor para o comprador, mas o prestigio ou senso de segurança que os 

consumidores tendem a associar a uma marca e, também ao produto. 

 

Serviços 

 As organizações que competem apenas em termos de características do produto 

enfrentarão forte desvantagem em relação àquelas que incrementam o produto básico com 

serviços de valor adicionado. Foi um dos pensadores na área de marketing, Theodore Levitt, 

quem primeiramente disse que “as pessoas não compram produtos, elas compram benefícios”. 

A idéia que existe por trás desta afirmação é que a dimensão da “oferta” proporciona valor 

para o cliente. Como exemplo simples, poderíamos dizer que, em termos de suas 

características tangíveis, um produto acabado no armazém é o mesmo que um produto 

acabado nas mãos do cliente. Entretanto, é claro que o produto nas mãos do cliente tem muito 

mais valor que o produto no armazém. Nesse caso, o serviço de distribuição foi à fonte do 

valor adicionado. A Figura 15 desenvolve esta idéia, com o conceito de “envoltório de 

serviços” (CHRISTOPHER, 1992). No centro, está o produto quando sai da fábrica. O círculo 

externo representa todos os valores adicionados proporcionados pelo serviço ao cliente e pela 

logística. Naturalmente, não é só o serviço ao cliente que adiciona valor; em muitos casos, a 

propaganda, a marca e a embalagem podem aumentar o valor do produto percebido pelo 
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cliente. Entretanto, torna-se cada vez mais evidente que é necessário algo mais além da marca 

para diferenciar o produto. 

 

Figura 15 - Utilizando os serviços para valorizar o núcleo do produto 

 

 

 

 

 

 
  
 Elementos tangíveis Elementos intangíveis  
 • Qualidade • Freqüência do serviço de entrega 
 • Características do produto • Confiabilidade e consistência de entrega 
 • Durabilidade, etc. • Facilidade de fazer negócio 
 • Tecnologia • Apoio pós-venda, etc. 

 • Ponto único de contato 
   
Fonte: CHRISTOPHER (1992)              

  

Com o progressivo enriquecimento e articulação da oferta de bens em economias 

avançadas está se tornando difícil distinguir as empresas de manufatura das de serviço. Um 

exemplo é a empresa White-Martins, que atua em diversos ramos como gases industriais e na 

área médica, assim como em sistemas de corte de chapas de aço. Se um cliente da companhia 

se interessar, a White-Martins assume a seção de corte de chapas de aço, usando seus gases e 

máquinas e cobrando pelo serviço prestado. A fabricante de facas Zevi-Hercules provê a 

frigoríficos não o produto em si (facas), mas a disponibilidade de corte. Para isso, 

funcionários da empresa trabalham junto ao cliente, recolhendo as facas ao fim do expediente 

e preparando o fio de corte para estarem prontas para o expediente do dia seguinte.   

Esse tipo de evolução está começando a afetar a um grande número de indústrias, 

incluindo aquelas que oferecem commodities, porque a oferta de um serviço pode ser a única 

forma na qual esse tipo de sistema competitivo pode distingui-se de outros. Se analisarmos as 

companhias atualmente, se torna praticamente impossível distinguir aqueles que ofertam bens 

daqueles que ofertam serviços. Isso porque um crescente número de empresas inclui 

atividades envolvidas na transformação física assim como atividades responsáveis pela sua 

distribuição, instalação, etc. Os serviços podem ser divididos em serviços básicos, 

complementares e acessórios. Os serviços básicos definem como o produto é oferecido aos 
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compradores e, além disso, estão presentes em todos os sistemas de oferta independente do 

nível de satisfação do comprador. Eles incluem elementos como a disponibilidade de uma 

faixa de produtos, os meios de transporte, tempos de entrega. No caso de  companhias de 

serviço, eles incluem os principais serviços oferecidos. Os serviços complementares são 

aqueles necessários para assegurar que o produto possa ser usado de uma maneira contínua, 

enquanto que os serviços acessórios são opcionais. No caso de transporte aéreo, por exemplo, 

o manuseio da bagagem é um serviço complementar, enquanto que o serviço de restaurante a 

bordo é acessório.  

 

Elementos econômicos 

Elementos econômicos podem ser divididos em dois grupos: o preço de compra do 

produto, e todos os outros elementos econômicos. Estes incluem o tempo e métodos de 

pagamento, a amplitude e duração de quaisquer garantias, o custo de produtos 

complementares e acessórios, a possibilidade de obter descontos ou outras vantagens em 

relação à aquisição de outras unidades do bem ou de outros bens. O preço de um produto deve 

estar claramente separado de todos os outros elementos econômicos porque ele reflete a 

síntese de todos os fatores que afetam o processo envolvido em uma dada troca, e 

compradores tendem a julgar se um preço é justo pela comparação com todos os outros 

elementos de valor absoluto. 

 

3.3.3 Como o valor é criado? 

 

Como as empresas criam valor e subseqüentemente realizam o valor de troca? Os 

recursos comprados como insumos para o processo de produção, sejam máquinas, prédios, 

aço ou computadores, são incapazes de se transformar em outra coisa que não esses mesmos. 

Esses insumos devem ser trabalhados, ativados antes que eles possam contribuir para a 

produção de novos valores de uso. Os insumos tangíveis do processo de produção, ou valores 

de uso adquiridos, são inertes. A intervenção das pessoas é necessária para criar novos valores 

de uso a partir dos recursos adquiridos. O mesmo argumento pode ser aplicado a recursos 

menos tangíveis como informação e marcas. As marcas por si próprias não agregam valor; 

mas têm de estar associadas com produtos ou serviços produzidos, e se não forem ativamente 

desenvolvidas por meio de um esforço criativo de marketing, seu valor de uso declinará. 

Similarmente, uma marca poderia ser comercializada, e estando nas mãos da firma que a esta 

adquirindo, poderia ser usada para criar grandes níveis de valor de uso percebido aos olhos do 
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consumidor. Então, novos valores de uso são criados pelas ações das pessoas na organização, 

trabalhando com valores de uso comprados (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 

 A tarefa da empresa é examinar seus custos e seu desempenho em toda atividade que 

gera valor e buscar meios de melhorá-los. A empresa deve ter os custos e desempenho. À 

medida que for capaz de apresentar desempenho superior aos de seus concorrentes, ela poderá 

alcançar uma vantagem competitiva. O novo valor de uso é criado por meio das ações dos 

membros da organização, os quais combinam para transformar os valores de uso que a 

organização adquiriu. Isso, entretanto, não significa que os membros organizacionais, quando 

produzindo novos valores de uso, necessariamente produzem produtos que podem realizar o 

valor de troca adicionado (isso é, a realização de valor de troca superior aos custos dos 

recursos insumos, incluindo os custos de salários). O valor de troca adicionado somente pode 

ser determinado quando o novo valor de uso criado for vendido. Nesse ponto, mais adiante no 

tempo, esse valor de uso será comparado por consumidores potenciais com produtos 

concorrentes, e somente quando o consumidor perceber que há um excedente do consumidor 

superior ele irá comprar aquele produto em particular. 

 Dessa forma, a quantia de valor de troca que a organização consegue capturar é 

conhecida somente na hora da venda, isso é, a organização não irá saber que o seu novo valor 

de uso criado é valioso antes que seja trocado. Assim, não podemos afirmar que no processo 

de criação de novo valor de uso, “valor” foi adicionado. Um valor de uso diferente foi criado, 

e pode ou não produzir valor de troca adicionado (BOWMAN e AMBROSINI, 2000).   

 O lucro é realizado se a quantia de valor de troca realizada na venda é superior à soma 

dos preços dos recursos adicionados (incluindo custos salariais). Esse lucro somente pode ser 

atribuído às ações dos membros organizacionais, desde que o seu trabalho seja o único 

insumo no processo de produção, com a capacidade de criar novos valores de uso, os quais 

são as fontes de valor de troca realizadas. Finalizando, o trabalho realizado pelos membros da 

organização é a fonte do lucro da firma. 

 Numa visão alternativa de criação de valor, a co-produção de valor, os consumidores são 

vistos criando valor, e não destruindo-o. O valor, nessa visão, não somente é “adicionado”, 

mas é mutuamente criado e re-criado entre atores com diferentes valores. Valor, nesse senso, 

reside nas ações e interações na, quais o recurso adquirido torna possível ou suporta. O 

Quadro 3 ilustra as duas visões diferentes acerca da criação de valor. 

 Normann e Ramirez (1993 e 1994), citados por Ramirez (1999), estenderam a noção de 

serviços para cobrir todas as atividades nas quais obter utilidade de valor requer a criação de 
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valor pelo consumidor. Esse elo entre as ações de fornecedores e consumidores são chamados 

de “ofertas”.  

 As ofertas, segundo os autores, sempre consistem de cinco elementos: 

1. Entidades fisicamente tangíveis (bens); 

2. Atividades humanas (serviços e “self-service”) desenvolvidas e partilhadas entre 

pessoas dos consumidores e fornecedores; 

3. Métodos de risk-sharing e risk-taking entre partes interativas; 

4. Acesso ou usufruto de sistemas e infra-estrutura;  

5. Informação, manifestada oralmente, tacitamente – usualmente baseada na experiência 

prévia, ou em sistemas de símbolos escritos ou numéricos. 

 

Quadro 3 – As duas visões de produção de valor 

 

Visão industrial Visão co-produtiva 

• A criação de valor é seqüencial, 
unidirecionalmente transitiva, melhor 
descrita em “cadeia de valor” 

• Todos os valores gerenciados podem ser 
medidos em termos monetários 

• Valor é adicionado 
• Valor é uma função da utilidade e raridade 
• Valores são “objetivos” (troca) e 

“subjetivos” (utilidade) 
• Os consumidores destroem valor 
• Valor “realizado” na transação, somente para 

o fornecedor (evento) 
• Pertinente aos modelos de 3 setores 
• Serviços como uma atividade separada 
• O consumo não é um fator de produção 
• Os atores econômicos são analisados tendo 

uma função primária por vez 
• A firma e a atividade são unidades de 

análises 
 

• A criação de valor é sincronizada, interativa, 
melhor descrita em “constelações de valor” 

• Alguns valores gerenciados não podem ser 
medidos ou monetizados 

• Valores são co-inventados, combinados e 
reconciliados 

• Troca da fonte de utilidade e raridade 
• Valores são “contigentes” e “atuais” 

(estabelecidos interativamente) 
• Os consumidores são co-criadores de valores 
• Valor é co-produzido, com o consumidor, ao 

longo do tempo, por co-produtores 
(relacionamento) 

• O modelo de 3 setores não é mais pertinente 
• Serviços como uma estrutura para todas as 

atividades consideradas como co-produzidas 
• Consumidores gerenciados como fatores de 

produção (patrimônio) 
• Os atores econômicos analisados como 

tendo diferentes papéis simultaneamente 
• Interações (ofertas) são unidades de análise 
 

 

Fonte: adaptado de RAMIREZ (1999). 
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3.3.4 Como o valor é capturado? 

 

 Tanto as teorias baseadas em recursos como as teorias da estratégia competitiva 

(PORTER, 1980, 1985) estão interessadas em explicar a natureza e fonte dos lucros acima do 

normal. Os lucros são usualmente definidos em relação a alguma noção de custo de capital, e 

a visão tradicional é que lucros “reais” somente existem quando a empresa obtém uma 

performance de lucro acima de seu custo de capital. “Estratégia”, nesse contexto, pode ser 

concebida como uma busca por rendas de longa duração, ou vantagem competitiva, sendo 

conceitos relacionados. 

 Usando os argumentos da teoria baseada em recursos, se todos os insumos utilizados 

pelas empresas são homogêneos, e livremente negociados, as firmas concorrentes irão 

produzir produtos idênticos, incorrendo nos mesmos custos de produção. Todas as firmas 

nesse mercado poderiam produzir valores de uso idênticos e idênticas quantidades de valor de 

troca e lucro.  

 Entretanto, para a empresa vender alguma coisa, deve haver alguns compradores que 

acreditam que a firma oferece um excedente do consumidor superior em relação às outras 

firmas concorrentes. Mesmo que os preços sejam iguais, para ocorrer uma venda deve haver 

algumas diferenças percebidas pelos clientes nos produtos em oferta (a comparação dos 

produtos A e B), ou seja, leva-se em conta mais o que está em torno do produto do que o 

produto propriamente dito (o produto está disponível localmente, é vendido de uma forma 

mais atrativa, etc). Alternativamente, é possível obter mais excedente do consumidor por 

causa de um preço menor (comparando o produto C com o A), e para sustentar menores 

preços, a firma deve ser capaz de produzir os mesmos produtos que os competidores, mas a 

um menor custo (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 

 Isso implica que a fonte de diferenciação de lucros entre as empresas está localizada em 

algum lugar dentro do processo de transformação da firma. Se assumirmos que os fatores de 

produção são homogêneos, isso pode ocorrer somente se certos recursos utilizados forem 

capazes de funcionar heterogeneamente dentro do processo de produção. Conforme 

argumentado anteriormente, se analisarmos que as fontes dos recursos acima do normal forem 

os fatores humanos e culturais, e não os recursos físicos comercializáveis, isso sugere que 

essas diferenças derivam dos recursos que são capazes de serem utilizados diferentemente 

dentro da firma. Isso coloca de fora qualquer recurso utilizado que não seja capaz de dispor de 

uma performance heterogênea por si só. O único recurso capaz de ser utilizado 

heterogeneamente por meio de firmas concorrentes é pessoas. Mesmo que assumamos que o 
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trabalho pode ser comercializado homogeneamente, sua capacidade de performance é 

heterogênea quando posto em funcionamento (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 

 A questão relevante é, como julgar quais as fontes de heterogeneidade que são valiosas. 

Isso sugere que o que ultimamente importa nas organizações é conhecer quais valores de uso 

adquirir, e como devem ser empregados e combinados com ações de trabalho. Essa habilidade 

de saber como direcionar o processo de transformação dos valores de uso dos recursos 

utilizados é a essência do trabalho empreendedor. Isso possibilita à organização oferecer mais 

excedente do consumidor que organizações concorrentes e/ou reduzir seus custos relativos.   

 A teoria de geração de valor conclui, dessa forma, que a fonte de valor e, portanto lucros 

como proporção do valor capturado pela firma, é a combinação e desdobramento de trabalho 

com outros recursos (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). Faz-se necessário distinguir entre a 

criação de valor e a captura de valor. Enquanto o valor é criado pelos membros da 

organização, a captura do valor é determinada pelas relações de poder percebidas entre os 

agentes econômicos. 

 O valor líquido criado por um sistema está dividido entre os compradores e os atores de 

criação de valor com base de seu relativo poder de barganha (PAROLINI, 1999). Algumas 

vezes são os atores envolvidos na criação de valor que administram para obter uma parte 

maior do valor total criado. Isso ocorre quando a oferta de valor tem algumas características 

únicas em comparação com ofertas alternativas, quando a pressão competitiva não é alta. Em 

outros casos são os consumidores finais que administram para obter a maior parte do valor 

criado. Isso ocorre quando a oferta de valor é padronizada e facilmente comparável com 

outros, quando a oferta supera a demanda, quando a pressão competitiva é alta. 

 Uma proporção do valor de troca capturado dos consumidores (vistos como um canal de 

receitas) é passada para os fornecedores (fornecedores de recursos inertes e fornecedores de 

força de trabalho). E o lucro, sendo o fluxo do canal de receitas que é retido pela firma, pode 

ser gasto ou distribuído aos fornecedores de capital. A quantia do valor de troca capturado dos 

consumidores e a proporção desse fluxo que é retido como lucro, são funções do poder de 

relacionamento percebido entre os vários atores econômicos envolvidos nas transações. Essas 

percepções relativas de poder influenciam as posições de barganha que os atores sentem que 

podem tomar (BOWMAN e AMBROSINI 2000). 

 Os relacionamentos de poder percebidos de consumidores e fornecedores influenciam os 

preços e custos unitários, respectivamente. De forma que o valor de uso percebido do produto 

afeta o poder de barganha do consumidor, e o valor de uso percebido do recurso da firma 
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afeta o poder de barganha do fornecedor, o que determinará a proporção de rendas geradas 

que serão capturadas pela firma (PETERAF, 1994). 

 

 

3.3.5 Os sistemas de criação e entrega de valor: a rede de valor 

 

 As pressões competitivas crescentes que estão caracterizando muitos setores estão 

forçando as companhias a adotar uma perspectiva a partir de seus consumidores finais numa 

tentativa de entender o que eles consideram ser os elementos-chave num sistema de 

suprimentos e assim determinar o valor recebido. As atividades e procedimentos que não 

agregam valor do ponto de vista dos consumidores estão começando a ser restringidas ou 

eliminadas. Essa perspectiva não somente implica maior atenção em direção aos 

consumidores diretos, mas está levando as empresas a tomarem a perspectiva do comprador 

final (ou de significantes consumidores intermediários) de um dado produto ou serviço, 

quando projetam um sistema de criação de valor.   

 No passado, os relacionamentos entre atores econômicos eram principalmente ligados 

pela transmissão a jusante na cadeia de suprimentos do valor incorporado nos bens. Como 

Normann e Ramirez (1993) afirmam: 

 

“Nosso pensamento tradicional sobre valor está assentado nos pressupostos e modelos 

da economia industrial. De acordo com essa visão, cada companhia ocupa uma 

posição na cadeia de valor. Fornecedores a montante provêem entradas (inputs). A 

companhia, então, adiciona valor a essas entradas, antes de passá-la a jusante para o 

próximo ator na cadeia, o consumidor (seja outro negócio até o consumidor final). 

Hoje, entretanto, esse entendimento de valor esta fora de moda, assim como a velha 

linha de montagem que ele lembra e, então, essa visão de estratégia que vai junto com 

ela” (Tradução nossa). 

 

 As relações seqüenciais conectadas com o fluxo de bens ao longo da cadeia de valor (ou 

sistema) estão sempre presentes e altamente relevantes, mas estão agora acompanhadas por 

outros tipos de relacionamentos e fluxos que os modelos tradicionais são incapazes de 

identificar. Em primeiro lugar, a disseminação de produtos sistêmicos determinou a 

importância de atividades simultâneas ou paralelas. Em segundo lugar, aumentou o peso das 

atividades de suporte que não representam parte de uma seqüência de atividades dentro da 



 

 

76 

cadeia de suprimentos. Finalmente, em um crescente número de casos, os fluxos de bens estão 

começando a separar-se de outros tipos de fluxos (especialmente fluxos de informação), 

tornando necessário considerá-los separadamente.  

 Um bom modelo de análise estratégica deveria representar adequadamente todos esses 

fluxos e relacionamentos. A crescente importância de produtos sistêmicos, consistindo de 

vários elementos baseados em tecnologias diferentes e complementares a outros produtos, 

está tendendo a diminuir a parte do valor para o usuário final que qualquer companhia pode 

controlar diretamente, e isso enfatiza a importância da co-produção e co-participação na 

criação desse valor.  Dessa forma, é necessário criar modelos analíticos que não sejam apenas 

capazes de representar o valor criado pela seqüência de atividades, mas também a 

contribuição feita por atividades paralelas e não seqüenciais pertencentes a outros processos 

de produção (PAROLINI, 1999). 

 Parolini (1999) sugere a adoção de um novo modelo (a rede de valor) que assuma os 

sistemas de criação de valor como um objeto fundamental de investigação e atividades como 

unidades básicas de análise. Na busca por novos instrumentos de análise estratégica, pode ser 

de utilidade identificar algumas características do novo modelo de companhia.  

 O perfil da empresa que parece ser mais adequado para responder com sucesso as 

mudanças ambientais inclui os seguintes elementos (PAROLINI, 1999): 

• Foco nas competências essenciais – dentro de um ambiente que muda continuamente 

no qual as vantagens competitivas são objeto de continua erosão, as companhias 

vencedoras serão aquelas que gerenciam para inventar novos mercados, entrar 

rapidamente nos mercados emergentes e mesmo mudam radicalmente o caminho no 

qual elas se apresentam nos mercados consolidados. Entretanto, essa abordagem pró-

ativa somente é possível quando a gestão da empresa é capaz de desenvolver seu 

conhecimento tecnológico e de produção, reforçando suas competências e sua 

habilidade de partilhar habilidades comuns; 

• A habilidade de participar simultaneamente em mais de um sistema de criação de 

valor – o caráter transversal de muitas tecnologias significa que a companhia tem de 

participar simultaneamente em mais de um sistema de criação de valor, objetivando 

impulsionar suas competências distintivas; 

• Companhias interconectadas - A habilidade de assegurar conexões com os outros 

atores econômicos participantes dos sistemas de criação de valor aos quais pertencem; 
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• Companhias integradas e enxutas – A literatura publicada nos anos 90 suporta a 

importância da integração e do perigo de autonomia excessiva (e conseqüentemente 

não coordenada) de unidades de negócios e funções da companhia. As crescentes 

pressões competitivas e dificuldades econômicas associadas têm levado muitas 

empresas a adotar uma gestão enxuta como forma de reduzir as estruturas da 

companhia e ter a vantagem de uma maior flexibilidade; 

• Flexibilidade interna e externa – A capacidade de modificar suas relações externas e 

configuração interna é a resposta possível para o aumento das mudanças dinâmicas 

que estão ocorrendo no ambiente. 

 

 O exame do ambiente torna possível descrever as características que um modelo de 

análise estratégica deve ter para permitir a escolha mais fácil de objetivos estratégicos e fontes 

de vantagens competitivas.  As características podem ser sumarizadas em: 

• Uma orientação em direção aos consumidores finais; 

• A capacidade de descrever relacionamentos múltiplos entre atividades; 

• A capacidade de descrever produtos sistêmicos e o fenômeno da co-produção; 

• A capacidade de descrever a variabilidade na configuração de companhias e de 

sistemas de criação de valor; 

• A capacidade de ilustrar escolhas estratégicas para as redes interfirmas; 

• Uma orientação em direção à inovação. 

 

 Com referência a análise estratégica das redes, se for verdade que, juntamente com as 

tradicionais opções de “make or buy”, a opção de conexão está se tornando incrivelmente 

freqüente, e que um crescente número de companhias encontram elas mesmas participando 

(algumas vezes exclusivamente, outras não) em redes interfirmas, e se torna óbvio que existe 

uma necessidade para instrumentos desenhados não somente para a análise de companhias, 

mas também para análise de arranjos de companhias que são estrategicamente coordenadas. 

 As características descritas acima requerem uma abordagem diferente da 

tradicionalmente adotada. É necessário assumir a perspectiva estratégica que é ampliada para 

assumir os sistemas de criação de valor e baseados numa análise estratégica das atividades 

econômicas em vez de um agregado não homogêneo de atividades representados pela firma e 

indústria.   
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 Cada vez que compramos um produto ou serviço, nós estamos tirando vantagem de um 

valor que foi criado por um número grande de jogadores. Quando nós compramos um produto 

sistêmico e tecnologicamente complexo, o sistema de criação de valor por trás dele é 

particularmente amplo e articulado. Como usuários médios, sabemos que as atividades da 

produção de um produto até o consumidor final têm sido levadas por companhias diferentes, 

mesmo que só saibamos o nome de algumas delas. O julgamento que fazemos do valor 

recebido é um julgamento global. Mais do que isso, no caso de um produto sistêmico como 

um computador pessoal, o valor associado a ele depende não somente do produto em si, mas 

também da disponibilidade e qualidade de uma larga faixa de bens complementares, assim 

como a disponibilidade de softwares adequados ao uso e a presença de companhias de serviço 

que possam ajudar a resolver problemas do equipamento. As companhias individuais, 

operando esse enorme sistema de criação de valor, podem ser capazes de concentrar-se em 

atividades especificas e bem definidas, mas não devem saber como as atividades levadas por 

outras partes do sistema afetam o valor do que elas podem prover ao consumidor final. 

Quando as companhias se concentram exclusivamente sobre si próprias e falham em 

considerar seu papel num sistema de criação de valor em uma perspectiva mais ampla, ou da 

competitividade de seus sistemas em comparação com outros, correm uma série de riscos. 

Isso demonstra que, na maioria das vezes, esses consumidores tendem a fazer julgamentos no 

nível do Sistema de Criação de Valor (SCV) como um todo, em vez do nível das companhias 

que fazem parte dele (PAROLINI, 1999). Dessa forma, se torna claro que a perspectiva de 

uma análise estratégica necessita de uma visão mais ampla das companhias individuais para 

os sistemas de criação de valor. Em particular, Normann & Ramirez (1993) têm chamado a 

atenção para o fato de no ambiente competitivo volátil a estratégia não mais somente 

posicionar uma série fixa de atividades ao longo da cadeia de valor, as empresas de sucesso, 

não somente adicionam valor, mas o reinventam. 

Dessa forma, sugere-se que há valor nos serviços providos por um fornecedor o qual 

aumenta a habilidade para servir seus próprios consumidores. Isso leva a uma interessante 

visão sobre como a entrega de valor pode ser afetada. Gattorna e Walters (1996) e Parolini 

(1999) sugerem um sistema de “criação e entrega de valor”. Esse sistema estende a noção da 

cadeia de valor pela inclusão das expectativas dos consumidores para ambos, produto e 

serviço, introduzindo segmentação, e enfatizando o papel do “valor” no conceito da cadeia de 

valor. Dessa forma, esses autores sugerem um novo modelo (a rede de valor) que assuma os 

sistemas de “criação e entrega de valor” como um objeto fundamental de investigação e 

atividades como unidades básicas de análise. Isso sugere que há valor nos serviços providos 
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por um fornecedor, o qual aumenta a habilidade para servir seus próprios consumidores o que 

leva a uma interessante visão sobre como a entrega de valor pode ser afetada (Figura 16). 

  

Figura 16 – Um “sistema de entrega de valor” 

 

 Fonte: GATTORNA e WALTERS (1996). 

 

 O conceito de cadeia de valor é um veículo ideal para a discussão de como a entrega de 

valor pode ser desenvolvida. O objetivo do conceito da cadeia de suprimentos é sincronizar os 

requerimentos do consumidor com o fluxo de materiais dos fornecedores de forma que uma 

aparente situação de contradição entre os objetivos conflitantes de elevado serviço ao 

consumidor, como o baixo nível de investimento em inventário e baixos custos operacionais 

possam ser balanceados (ou otimizados). Assim, o desenho e a operação de uma cadeia de 

suprimentos efetiva é de fundamental importância.  

Parolini (1999) propõe uma definição detalhada dos sistemas de “criação e entrega de 

valor”: 

• Esses sistemas podem ser definidos como uma série de atividades que criam valor para 

os consumidores; 

• Essas atividades são realizadas usando uma série de recursos humanos, tangíveis e 

intangíveis; 

• Essas atividades estão ligadas a fluxos de materiais, informação, recursos financeiros e 

relacionamentos influentes; 

• Os consumidores finais não somente recebem e consomem o valor criado, mas 

também participam das atividades de criação de valor; 
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• As atividades podem ser governadas pelo mercado, por uma hierarquia ou alguma 

forma intermediária de coordenação (redes de empresas); 

• Vários atores econômicos podem participar de um sistema de criação e entrega de 

valor (empresas, famílias, entidades públicas, organizações não governamentais) ao 

tomar responsabilidade de uma ou mais atividades; 

• Um ator econômico pode participar em mais de um sistema de criação e entrega de 

valor.  

 

 A adoção de uma perspectiva mais ampla levanta uma série de questões. Focar uma 

análise estratégica no SCV pode levar à identificação de sistemas de atividades que são muito 

amplos e complexos para serem analisados; além disso, a adoção desse ponto de vista por 

empresas individuais pode significar perda de tempo na analise de atividades que a companhia 

mesmo não consegue influenciar de qualquer forma. Se for verdade que os SCV não têm 

fronteiras, os analistas estratégicos deviam definir quão longe pretender ir, onde cortar os 

relacionamentos, quais atividades devem ser exploradas em detalhe e quais podem ser 

consideradas de uma maneira mais superficial.  

 

 

3.4 AS REDES DE EMPRESAS 

 

O fenômeno de alianças interfirmas representa uma mudança importante nas práticas 

organizacionais das companhias. Em ritmo crescente as empresas estão focando em suas 

competências essenciais, o que significa que as competências complementares podem ser 

obtidas de outras firmas. Atualmente a arte de gerenciar essas alianças se tornou uma 

condição para a sobrevivência e o sucesso. É interessante notar que os primeiros escritos 

sobre redes, como formas de coordenar as relações entre diferentes organizações, foram 

produzidos por sociologistas que trabalhavam fora do campo de negócios. As redes que esses 

pesquisadores descreviam eram redes de universidades, hospitais, e outras organizações que 

objetivavam lucro. 

A organização em rede vem sendo descrita por muitos autores (PIORE e SABEL, 

1984; NOHRIA e ECCLES, 1992; CASTELLS, 1999; AMATO NETO, 2000) como a forma 

organizacional que caracteriza esse novo ambiente competitivo. Nos últimos anos a 

competição mundial aumentou significativamente, o que tem levado a uma maior pressão por 

flexibilidade nas operações das empresas. O modelo burocrático tradicional de organização 
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tem se mostrado esgotado; assim, a formação de redes de empresas tem possibilitado a 

emergência de novos modelos organizacionais mais flexíveis.  

Em paralelo, tem aumentado o interesse sobre o campo da logística. Recentemente, as 

organizações empresariais reconheceram o impacto vital que o gerenciamento logístico pode 

ter na obtenção da vantagem competitiva. Stock et al. (1998) apud Pereira (2003) destacam a 

crescente importância da logística em assegurar que essas organizações em rede possam 

competir em uma ou mais dimensões competitivas (custo, qualidade, flexibilidade e 

confiabilidade), alcançando o nível desejado de desempenho necessário. 

Uma característica distinta do século 21 é a predominância e abrangência dos 

diferentes tipos de redes, sejam digitais, sociais ou organizacionais. O termo “network” ou 

rede têm se tornado popular para descrever as organizações contemporâneas (NOHRIA e 

ECCLES, 1992). O conceito de “networking” tem se tornado popular também no nível de 

análise de indivíduos, que estão alertas para a importância das conexões de forma a conseguir 

que coisas sejam realizadas ou para subirem na vida. Isso chama a atenção para a forma como 

são construídos os relacionamentos, de forma que as pessoas obtenham alguma vantagem 

(NOHRIA e ECCLES, 1992). 

 Lago (1995), citado por Parolini (1999), divide as publicações teóricas relacionadas às 

redes interfirmas em duas categorias amplas: 

• A primeira categoria consiste em sua maioria de contribuições empíricas que descrevem 

as configurações particulares das redes interfirmas e, com base nessas observações, tenta 

estabelecer classificações significativas e desenhar generalizações, as quais, em muitos 

casos, incluem regras analíticas e de comportamento. Devido a sua origem empírica, 

esses estudos são grandemente influenciados por características das redes interfirmas 

que são mais comuns nas áreas geográficas analisadas pelos autores. Não é de se 

surpreender que a maioria seja composta de estudos italianos, os quais se concentraram 

nas análises agregadas de pequenas companhias situadas em áreas industriais, enquanto 

que os autores japoneses se concentraram em redes de sub-contratação e que os autores 

americanos dêem mais atenção a redes de empresas de grandes companhias, 

particularmente no setor de alta tecnologia;   

• A segunda categoria consiste de estudos cujos autores têm usado a abordagem dos 

custos de transação para investigar redes, principalmente do ponto de vista teórico, 

questionando a si mesmos quais agregados podem ser ou não considerados uma forma 

intermediária ou híbrida da gestão de transações entre o mercado e a hierarquia. As 

relações entre atividades que fazem os sistemas de criação de valor podem ser 



 

 

82 

governadas pela hierarquia, mercado, ou outra forma mais ou menos colaborativa, ou de 

coordenação. 

 

Nohria e Eccles (1992) argumentam que devem ser consideradas cinco premissas básicas 

na abordagem da organização como uma rede interconectada: todas as organizações são, sob 

determinados aspectos, redes sociais e precisam ser analisadas como tais; o ambiente 

organizacional é constituído de uma rede formada por outras organizações; as atitudes e 

comportamentos dos atores organizacionais podem ser mais bem compreendidos em função 

de seu posicionamento na rede; as ações são restringidas e delineadas pela rede; e a análise 

comparativa das organizações precisa considerar as características da sua rede. As redes têm 

um potencial lado negativo que pode enclausurar as firmas em relacionamentos improdutivos 

ou impedi-las de participar de outras relacionamentos mais viáveis (GULATI et al., 2000). 

Snow et al. (1992) argumentam que a rede é a forma organizacional que vai predominar, 

dado que suas características são mais apropriadas ao ambiente que se delineia no futuro. Os 

autores afirmam ainda que o projeto da rede, sua operação e aplicações futuras são ainda 

pouco explorados na literatura acadêmica. Castells (1999) por sua vez, demonstrou que a 

convergência entre as exigências organizacionais e a transformação tecnológica estabeleceu a 

integração em redes como a forma fundamental de concorrência na nova economia global. As 

barreiras que impediam o acesso aos setores mais avançados, como o eletrônico e o 

automobilístico, elevaram-se, dificultando extremamente a entrada de novos concorrentes no 

mercado e até reduzindo a capacidade das grandes empresas para abrir novas linhas de 

produtos ou inovar os próprios processos de acordo com o ritmo da transformação 

tecnológica. Essa visão demonstra a necessidade de se considerar a perspectiva de rede e não 

apenas de cadeias de suprimentos na análise das relações entre empresas.  

Gulati et al. (2000) usam o conceito de redes estratégicas. Segundo os autores, as 

redes estratégicas são compostas dos relacionamentos horizontais e verticais da firma com 

outras organizações – que podem ser fornecedores, consumidores, competidores, ou outras 

entidades – sendo esses laços duradouros, de significância estratégica para as firmas que 

entram neles. As redes estratégicas podem prover para empresa acesso a informação, recursos, 

mercados e tecnologia; com vantagens de economias no aprendizado, escala e escopo; e 

permitir à empresa atingir objetivos estratégicos como o partilhamento de riscos e a 

terceirização de estágios da cadeia de valor da empresa.  

  Apesar do interesse acerca das redes interfirmas, ainda há poucos estudos publicados 

em gestão estratégica incluindo esquemas analíticos que sejam consistentes com as mudanças 
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descritas anteriormente. Os métodos e instrumentos analíticos que são usados são baseados 

fundamentalmente em conceitos sobre firmas e indústrias que estão começando a mostrar suas 

limitações, como resultado do escurecimento das fronteiras entre empresas e o 

enfraquecimento das barreiras entre diferentes firmas e diferentes industrias, e o aumento 

geral dos inter-relacionamentos. Isso não quer dizer que o conceito da firma esteja fora da 

moda, ele sempre permanecerá como um elemento importante na análise de sistemas 

econômicos. No entanto, nunca é de menos apontar que nosso foco em indústrias e 

companhias é uma visão na qual se pensa nas atividades econômicas de uma forma vertical, 

como oposto à visão horizontal que ilumina processos e inter-relações operacionais. Essa 

limitação é mais evidente quando levamos em conta que a existência de modelos operacionais 

unidos a uma sólida base conceitual é um fator determinante para assegurar que as teorias de 

gestão estratégica sejam aceitas não somente por acadêmicos, mas também por gestores de 

empresas. 

Assim, o modelo de organização que caracteriza as principais tendências que vêm se 

intensificando na economia moderna, é o que diz respeito às formas de relações intra e 

interfirmas, particularmente aquelas envolvendo pequenas e médias organizações. O conceito 

de organização em rede foi iniciado por estudos nos agrupamentos industriais como 

alternativas para a produção em massa, como os trabalhos de Piore e Sabel (1984) e Nohria e 

Eccles (1992). À medida que as redes de empresas emergiram, se tornou um tópico da moda 

na literatura de gerenciamento, o que gerou uma onda de estudos multidisciplinares. A 

formação e o desenvolvimento de redes de empresas vêm ganhando relevância não só para as 

economias de vários países industrializados, como Itália, Japão e Alemanha. No Brasil, alguns 

acadêmicos têm estudado a contribuição do tema para a economia local (AMATO NETO, 

2000; FUSCO e SACOMANO, 2001).  

Castells (1999) define a empresa em rede, ou a rede interfirma, como: “aquela forma 

específica de empresa cujo sistema de meios é constituído pela intersecção de segmentos de 

sistemas autônomos de objetivos”. Assim, os componentes da rede tanto são autônomos 

quanto dependentes em relação à rede e podem ser uma parte de outras redes e, portanto, de 

outros sistemas de meios destinados a outros objetivos. Então, o desempenho de uma 

determinada rede dependerá de dois de seus atributos fundamentais: conectividade, ou seja, a 

capacidade estrutural de facilitar a comunicação sem ruídos entre seus componentes; 

coerência, isto é, na medida em que há interesses compartilhados entre os objetivos da rede e 

de seus componentes. 
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Segundo Ribaut et al. (1995), a rede interfirma consiste em um tipo de agrupamento 

de empresas cujo objetivo principal é o de fortalecer as atividades de cada um dos 

participantes da rede, sem que, necessariamente, tenham laços financeiros entre si. Atuando 

em redes, as empresas podem complementar-se umas às outras, tanto nos aspectos técnicos 

(meios produtivos), como mercadológicos (redes de distribuição). 

Diversos estudos foram feitos relatando o aumento de colaboração entre empresas e  

redes interfirmas como Dyer (1996), que estudou a aplicação dos padrões de relacionamento 

do Keiretsu japonês na Chrysler nos EUA, ou mesmo Signorelli e Heskett (1989), que 

estudaram a Benetton do norte da Itália, a qual se tornou o estereótipo da organização em 

rede. A malharia italiana, multinacional oriunda de uma pequena empresa familiar na região 

do Veneto, opera com franquias comerciais e conta com 5.000 lojas em todo o mundo para a 

distribuição de seus produtos, sob o mais rígido controle da empresa principal. Uma central 

recebe os pedidos on-line de todos os pontos de distribuição e mantém o estoque, bem como 

define as tendências de formas e cores. O modelo é efetivo no nível de produção, fornecendo 

trabalho a pequenas empresas e domicílios na Itália e em outros países. É interessante notar 

que em um estudo mais atual (CAMUFFO et al., 2001) a Benetton está repensando sua rede 

global de fornecedores e distribuidores e verticalizando partes do processo de fabricação 

como de suprimentos e vendas. 

Consideremos agora as outras formas de flexibilidade organizacional na experiência 

internacional, citadas por Castells (1999) e Amato Neto (2000) e caracterizadas por conexões 

entre empresas. 

 

3.4.1 Tipos de redes interfirmas 

 

3.4.1.1 Redes interfirmas 

 

São duas as formas mais comuns de redes interfirmas: 

• O modelo de redes multidirecionais, posto em prática por empresas de pequeno e 

médio porte;   

• O modelo de licenciamento e sub-contratação de produção, sob o controle de uma 

grande empresa; 

 

 O modelo de redes multidirecionais é geralmente composto de pequenas empresas 

independentes, organizadas em um local ou região como base e pertencendo a um mesmo 
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setor industrial. Essas empresas individuais tendem a especializar-se em uma fase em 

particular do processo produtivo, e se valer das instituições locais, por meio de 

relacionamentos de competição e cooperação. No modelo de licenciamento e sub-contratação 

da produção, as pequenas e médias empresas ficam sob o controle de sistemas de sub-

contratação, sob o domínio tecnológico e/ou financeiro de empresas de grande porte; no 

entanto, também freqüentemente tomam a iniciativa de estabelecer relações em redes com 

várias outras empresas grandes ou menores, encontrando nichos de mercado e 

empreendimentos cooperativos. 

 

3.4.1.2 Alianças estratégicas entre empresas de grande porte. 

  

 A outra forma de cooperação entre empresas que tem surgido, refere-se à interligação 

entre empresas de grande porte, no que passou a ser conhecida como alianças estratégicas. A 

aliança estratégica é uma associação em que as partes atuam para seu beneficio mútuo 

(POIRIER e REITER, 1996). A aliança é um processo de longo prazo, não devendo ser vista 

somente como um exercício de redução de custos, mas sim um investimento cujo retorno 

futuro virá a médio e longo prazo. As alianças servem para uma variedade de propósitos como 

a distribuição dos custos fixos (em produção, distribuição e P&D), evitar barreiras à entrada, 

acelerar a velocidade de entrada no mercado, a adaptação de produtos para os mercados, a 

aquisição de fontes de materiais, componentes, trabalho, tecnologia de aprendizado, pré-

esvaziar ou atacar a competição. 

A alianças entre empresas é um modelo diferente das formas tradicionais de cartéis e 

outros acordos oligopolistas, porque dizem respeito a objetivos, épocas, mercados, produtos e 

processos específicos e não excluem a concorrência nas áreas não cobertas pelos acordos. 

Esses acordos foram particularmente relevantes nos setores de alta tecnologia, à medida que 

os custos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) aumentaram muito, e o acesso a informações 

privilegiadas tornou-se cada vez mais difícil em um setor em que a inovação representa a 

principal arma competitiva. O acesso a mercados e a recursos de capital é freqüentemente 

trocado por tecnologia e conhecimentos industriais; em outros casos, duas ou mais empresas 

empregam esforços conjuntos para desenvolver um novo produto ou aperfeiçoar uma nova 

tecnologia, em geral sob o patrocínio de governos ou órgãos públicos.  
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A estrutura das indústrias de alta tecnologia em todo o mundo é uma teia cada vez 

mais complexa de alianças, acordos e joint-ventures em que a maioria das grandes empresas 

está interligada. As conexões não impedem o aumento da concorrência, pelo contrário, as 

alianças estratégicas têm estimulado a concorrência, com os parceiros de hoje tornando-se os 

adversários de amanhã. Outro risco para as grandes empresas é que elas representam a ponta 

da pirâmide de uma vasta rede de sub-contratação, seus modelos de aliança e concorrência 

também envolvem suas sub-contratadas. Para evitar a difusão do conhecimento das 

tecnologias adquiridas, práticas como restringir os suprimentos de sub-contratadas ou impedir 

o acesso a uma rede são armas competitivas muito usadas. Reciprocamente, as sub-

contratadas utilizam-se de toda e qualquer margem de liberdade obtida para diversificar seus 

clientes e proteger-se, enquanto absorvem tecnologia e informação para uso próprio. Essa é 

uma das razões porque a informação proprietária e o direito de autoria tecnológica são tão 

cruciais na nova economia global. 

Algumas mudanças ambientais e tecnológicas têm levado a interligação entre 

empresas de grande porte, tornando-se alianças estratégicas. Nooteboom (1999) argumenta 

que as mudanças que têm levado grandes organizações a entrar em arranjos de aliança são as 

seguintes:  

• Aumento da velocidade do desenvolvimento tecnológico; 

• Busca por maior economia de escala e escopo; 

• Crescente diferenciação dos produtos; 

• Necessidade de cooperação. 

 

Desenvolvimento Tecnológico 

A velocidade do desenvolvimento tecnológico tem aumentado em diferentes áreas da 

tecnologia por meio das fronteiras entre elas (em especial a integração da tecnologia da 

informação com as comunicações - TIC). A TIC tem a tendência para reduzir custos de 

transação e conseqüentemente o aumento da competição, facilitar as relações interfirmas e 

mudar as decisões de fazer ou comprar para inputs da produção em direção a uma preferência 

para comprar (NOOTEBOOM, 1999). A TIC contribui para as ligações entre firmas e formas 

de “organização entre mercado e hierarquia”, causando um posterior obscurecimento das 

fronteiras das firmas.  
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Escala e Escopo 

A economia de escala traz maior eficiência a volumes maiores de um dado produto. O 

escopo traz maior eficiência devido ao agrupamento e partilhamento de custos de diferentes 

produtos. Embora em algumas áreas da produção os efeitos da escala e do escopo tenham 

diminuído, os efeitos de escala e de escopo ocorrem com a presença dos custos de entrada. 

Devido ao fato de que a capacidade produtiva não ser viável abaixo de um nível mínimo, os 

custos de entrada têm aumentado dramaticamente em pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia avançada e, como resultado, o desenvolvimento de vários produtos que usam essa 

tecnologia como semicondutores, aviões, etc. Como exemplo, a fabricante de aviões 

holandesa Fokker era uma empresa muito pequena para carregar os custos de 

desenvolvimento de novos modelos e a manutenção de um sistema de serviço mundial 

(NOOTEBOOM, 1999). Sem uma aliança ou compra da empresa para permitir esses dois 

requerimentos, a firma faliu. Em marketing existem também altos custos de entrada como 

canais de distribuição e construção da marca. Em P&D, todas as fontes de escala podem 

surgir juntas como a montagem de bancos de dados, a crescente especialização da equipe e a 

necessidade de diluir os riscos. 

 

Diferenciação 

Os avanços tecnológicos indicados acima possibilitam uma crescente variedade e 

diferenciação de produtos. Nos mercados consumidores há um desenvolvimento paradoxal. 

Por um lado, os gostos e estilos de vida estão se tornando mais similares devido ao 

partilhamento de informação, TV e a Internet; por outro, dentro das nações há uma tendência 

para a individualização. Isso provê oportunidades de mercado, causando uma motivação para 

a diferenciação de produtos. Com a diferenciação de produtos para satisfazer demandas 

específicas de diferentes segmentos do mercado, reduz-se a elasticidade preço para cada 

segmento, permitindo o aumento das margens de lucro. Resumidamente, a diferenciação de 

produto é possível com desenvolvimentos tecnológicos e com o aumento dos mercados 

(globais), e é motivada pela individualização da demanda do consumidor e pela crescente 

competição. 

 

Cooperação 

A competição, em muitos mercados, está se parecendo com uma corrida, com as 

empresas tendo que se concentrar em suas competências essenciais (PRAHALAD e 

HAMMEL, 1990). Ao se concentrarem nas suas competências essenciais uma empresa 



 

 

88 

precisa buscar parceiros que forneçam competências que não possui, mas que são vistas como 

complementares a elas (PORTER e FULLER, 1986). Isso motiva uma empresa a buscar 

alianças, mas de forma cuidadosa, para não entregar uma competência essencial para um 

parceiro. A contratação de fornecedores externos transforma os custos fixos de investimentos 

em custos de variáveis de suprimentos. Mais fundamental é a combinação de novas formações 

de firmas com diferentes formas de perceber, interpretar e avaliar oportunidades e ameaças. 

Na cooperação, ambos parceiros irão manter diversos objetivos: máxima flexibilidade e 

mínimo risco de dependência e, portanto mínima partilha em investimentos específicos e 

máxima partilha no valor adicionado conjunto, enquanto que o valor adicionado conjunto é 

maximizado como um todo. Esses objetivos usualmente estão em conflito; para isso, analisar 

a governança nas relações interfirmas é crucial. 

 

3.4.1.3 Aglomeração de empresas (Clusters) 

 

 Entre as novas formas voltadas para a cooperação entre empresas destacam-se as 

formações de aglomeração de empresas (clusters). Pode-se entendê-lo, de modo abrangente, 

como a concentração setorial e geográfica de empresas. Faz-se necessário identificar uma 

série de características inerentes aos clusters, independentemente de seu nicho de atuação, do 

tipo de produto ou serviço que proporcionam. Entre as várias características, a mais 

importante é o ganho de eficiência coletiva. Os clusters representam uma forma 

organizacional eficiente em comparação com a integração vertical e ao Global Outsourcing.  

No caso de um cluster, existe um amplo escopo para a divisão de tarefas entre empresas, bem 

como para a especialização e para a inovação, elementos essenciais para a competição além 

de mercados locais. Nesse caso, também, há um espaço significativo para a ação em conjunto 

das empresas pertencentes a um cluster, o que não ocorre em sistemas dispersos.  

 O que se observa na prática, entretanto, é que é difícil caracterizar um cluster, já que 

os sistemas produtivos nem sempre podem ser claramente separados nas categorias disperso 

ou aglomerado (clustered). Os limites entre essas categorias nem sempre são nítidos, e, em 

alguns casos, pode haver um mix das duas formas de organização. Convém destacar que essa 

dificuldade não altera em nada o fato essencial de que a aglomeração traz ganhos em 

eficiência coletiva e que raramente produtores separados podem atingir. 

 A concentração geográfica de firmas, fornecedores e consumidores encontrados em 

muitos clusters regionais proporciona ao cluster certos tempos de feedback para idéias e 

inovações. Esse tipo de relação é particularmente importante em situações em que produtos e 
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serviços emergem do processo interativo entre o produtor e o consumidor, ou em indústrias 

nas quais os fornecedores e os consumidores desempenham um papel relevante como fontes 

para novos produtos ou serviços. A inovação, quando levada a suas últimas conseqüências, 

produz o que se chama de spin-off. Chamam-se spin-off novas e pequenas empresas que 

surgem com raízes em outras. É comum também encontrar clusters nos quais as empresas ou 

firmas inovam de modo tão intenso que se tornam um novo paradigma a ser seguido, 

transformando radicalmente o perfil do mercado.  

A localização das empresas nas redes interfirmas é um outro elemento importante da 

competição em relação a outros arranjos de empresas, desde que a competição seja mais 

intensa entre atores que ocupam a mesma localização; mas essa competição pode ser 

amenizada se esses atores forem ligados uns aos outros. 

 

3.4.2 As redes interfirmas provêem acesso a recursos 

 

Uma aliança estratégica é usualmente definida como qualquer acordo cooperativo 

voluntário iniciado entre firmas que envolvem a troca, partilha ou co-desenvolvimento, e pode 

incluir contribuições dos parceiros de capital, tecnologia, ou patrimônios específicos da firma 

(GULATI, 1999). 

Enquanto a pesquisa de estratégia da RBV (Resource-Based View) da firma se focava 

na explicação da sustentabilidade das diferentes performances entre firmas, o papel da criação 

de alianças estratégicas permanecia em segundo plano apesar de seu potencial. Acadêmicos 

procurando abordar a formação de alianças sobre uma perspectiva baseada em recursos têm 

focado na competência existente (ou na falta dela), o que pode incentivar as empresas a 

entrarem em novas alianças.  

Gulati (1999) introduz o conceito de Recursos de Rede (Network Resources) como 

importante para a formação de alianças. Os Network Resources podem ser considerados como 

uma forma específica dos recursos da firma. Eles não habitam a firma, mas nas redes 

interfirmas nos quais estão localizados. Eles são distintos dos recursos que residem 

seguramente entre as fronteiras e são fonte de informações valiosas para as empresas. A 

quantia desses recursos disponíveis para as empresas pode influenciar seu comportamento 

estratégico de forma a alterar as oportunidades disponíveis para elas. Os recursos de rede 

resultam das vantagens informacionais que as empresas obtêm por participar nas redes 

interfirmas.  
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Para as empresas construírem alianças estratégicas que efetivamente satisfaçam suas 

necessidades enquanto minimizam os riscos, devem primeiramente estar conscientes da 

existência de potenciais parceiros e ter uma idéia de suas necessidades e requerimentos e, em 

segundo, ter informação sobre a confiabilidade desses parceiros (BALAKRISHNAN e 

KOZA, 1993 citados por GULATI, 1999). Apesar do rápido crescimento das alianças 

domésticas e internacionais em muitos setores industriais, essas alianças ainda são vistas 

como arriscadas. Recentes eventos sugerem que as firmas, assim como indivíduos, entram em 

laços complementares uns com os outros que sejam caracterizados por confiança e a rica troca 

de informação entre as fronteiras organizacionais (GULATI, 1999). As vantagens 

informacionais permitidas pelos laços das redes interfirmas podem ser conceituadas como 

recursos de rede. As redes interfirmas influenciam o acesso de informação sobre parceiros 

potenciais, ajudando as empresas participantes a identificar parceiros viáveis para alianças. 

Mas as redes também podem restringir as possibilidades de escolhas para alianças pela 

limitação do circulo de potenciais parceiros pelos quais ela pode ter acesso à informação, 

impedindo-as de participar de novas oportunidades. A rede (as alianças anteriores) permite 

que um parceiro tenha informação sobre novas alianças, permitindo-a encontrar novas 

oportunidades com outras firmas participantes da rede ou mesmo fora dela. Isso sugere que a 

habilidade para a empresa entrar em novas alianças é influenciada pelos laços indiretos da 

rede de suas alianças passadas (GULATI, 1999). 

As alianças são arranjos organizacionais complexos que podem requerer múltiplos 

níveis de aprovação interna, busca significativa na identificação de parceiros, avaliações 

detalhadas para a ratificação de contratos, e considerável atenção gerencial para sustentar a 

parceria (RING e VAN de VEN, 1994; GULATI et al. 1994; DOZ, 1996; GULATI, 1999).  

O estudo do desenvolvimento da rede de alianças ao longo do tempo, permite avançar 

no entendimento da evolução das redes, cuja ação estratégica e estrutura social são 

intimamente interligadas. Isso permite examinar a extensão pela qual as alianças das empresas 

podem enclausurá-las em rumos de ação dependentes (path-dependent) do caminho tomado 

no futuro.   

A noção de recursos de rede pode ser estendida para incorporar a multiplicidade de 

rede além da rede anterior de alianças na qual a empresa estava inserida, como aquelas 

resultantes de laços com bancos, universidades. A expansão do domínio das redes interfirmas 

provê recursos da rede que podem permitir um maior entendimento das múltiplas avenidas na 

qual as empresas podem obter recursos de seu contexto social, desde que as empresas estejam 

inseridas em muitas redes interfirmas, incluindo algumas que podem prover acesso ao capital 
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financeiro e tecnológico. Uma extensão desse estudo poderia considerar as implicações da 

participação em múltiplas redes, com a conseqüente impacto no comportamento e 

performance. Algumas possíveis redes incluem participações acionárias cruzadas com outras 

empresas, laços com bancos de investimento, participações em associações profissionais, e 

participação em consórcios patrocinados pelo governo de pesquisa e desenvolvimento.   

A empresa deve focar sua atenção, portanto, em formar novas alianças como uma 

fonte primária de crescimento (GULATI, 1999). Hakansson e Snehota (1995) argumentam 

que a empresa é capaz de utilizar a rede para criar vantagens competitivas, não somente 

através dos laços diretos com integrantes das redes, mas através também dos laços indiretos 

por meio dos diretos, ou seja, prover acesso a outras redes ou a clientes de clientes.  

 

3.4.3 As Redes Interfirmas provêem acesso a aprendizado 

 

A teoria econômica tradicional implicitamente emprega uma teoria do aprendizado 

que pode ser descrita como um “realismo simplista”: as pessoas observam o mundo como ele 

é, e portanto, têm a mesma informação e conhecimento, uma vez que gastam tempo para 

conseguir a informação (custos de busca). A seguir, elas são capazes de processar a 

informação e adquirir o conhecimento envolvido nele e fazer as escolhas racionais. Alguns 

economistas deram mais atenção aos problemas da informação e aprendizado, a partir da 

perspectiva do mercado, como um processo de descoberta. Enquanto isso pode se alinhar com 

o recente interesse da principal linha de estudos em economia em informação assimétrica e 

custos de busca, a diferença principal ocorre no subjetivismo austríaco: não somente as 

preferências diferem entre as pessoas, mas também o conhecimento de tecnologia e 

oportunidades de mercado (GULATI, 1999). Nossa capacidade cognitiva é muito limitada 

para uma racionalidade ampla. As emoções servem para definir a agenda para a atenção: 

através da emoção, o perigo chama a atenção para a avaliação racional (SIMON, 1983 apud 

NOOTEBOOM, 1999). Mas a rotina tem um risco, podendo ter uma natureza tão ampla que 

não consigamos nos desviar dela, mesmo que as condições requeiram. Esse problema é mais 

urgente à medida que o ambiente é mais complexo e variável. A complexidade aumenta a 

necessidade para rotinas, mas a variabilidade aumenta o risco envolvido.  

  Há uma distinção familiar entre dados e informação: os dados se tornam informação 

somente quando são absorvidos para receber o significado em uma estrutura de aprendizado 

de uma pessoa (GULATI, 1999). A observação e o uso da informação requerem capacidade 

de absorção. Isso pode ser um problema por várias razões. Primeiro, a capacidade de absorção 
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pode ser limitada. Como já observava o filosofo Platão, no texto “A caverna de Platão”, nós 

não observamos o mundo, como ele é mesmo. Nós percebemos, interpretamos e avaliamos o 

nosso mundo de acordo com categorias de pensamento que se desenvolvem da interação com 

o mundo e da interação comunicativa com as pessoas. Essa visão é subjetiva dado que as 

categorias cognitivas são idiossincráticas. Mas o subjetivismo é limitado e o relativismo é 

evadido pelo processo de interação entre pessoas e seu ambiente físico e social, o qual induz 

uma cognição comum na extensão em que foi desenvolvida, em um ambiente partilhado 

(GULATI, 1999). Se a perspectiva construtivista (Piaget) for válida, as categorias de 

percepção, interpretação e avaliação são, por alguma extensão, dependentes do caminho de 

desenvolvimento que um individuo ou firma tem seguido. Como resultado, a capacidade de 

absorção é determinada de alguma forma idiossincrática e cultural. Dada essa limitação, que 

impossibilita a percepção e interpretação de algumas mudanças relevantes, então é necessária 

a presença de outros com o benefício de se obter uma perspectiva diferente, para suplementar 

a habilidade limitada para perceber, interpretar e avaliar essas mudanças. Existem coisas que 

uma pessoa simplesmente não consegue ver e interpretar como outros conseguem. Portanto, 

para uma percepção das ameaças e oportunidades uma pessoa necessita da cognição 

complementar de outros. É essencial que a fonte externa tenha uma história cognitiva 

suficientemente diferente para levar a uma cognição não-redundante.  

Para o aprendizado os parceiros deveriam ter, por um lado uma “distância cognitiva” 

suficiente, isto é, possuir categorias cognitivas diferentes, para serem capazes de capturar 

conhecimento que um parceiro somente não teria capturado. Por outro lado, devem estar 

próximos o suficiente em cognição e idioma, para permitir uma comunicação significativa. 

Particularmente, quando o conhecimento é tácito, laços fortes, baseados em interação 

intensiva podem ser necessários, principalmente quando a inovação é sistêmica. Por outro 

lado, laços fortes podem ter a desvantagem de não somente adicionar pouca novidade, como 

também gerar muita interação pessoal e lealdade, em detrimento de trabalho produtivo, 

criticismo e flexibilidade.  
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3.4.4 As redes são formadas por complexas relações e ligações entre empresas 

 

As redes são formadas por complexas relações e ligações entre empresas, sob a 

perspectiva de uma empresa focal (MÖLLER e HALLINEN, 1999). Esses relacionamentos 

são representados na forma horizontal e vertical e estão inter-relacionados (Figura 17).  

 

Figura 17 - A perspectiva da empresa focal nos relacionamentos entre redes e negócios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MÖLLER e HALINEN, 1999. 

 

Os diferentes atores que compõem uma rede estão conectados, seja na forma de 

relacionamentos verticais ou como horizontais. As forças que agem sobre esses atores e 

relacionamentos são: globalização e competição; complexidade tecnológica e mudança; 

interface eletrônica e mercados; e interdependência e conectividade crescente. As relações 

verticais da rede consideram duas direções: o lado dos suprimentos e o lado da demanda. Os 

autores apontam também os relacionamentos horizontais da rede. O relacionamento horizontal 

pode ser, como exemplo, a aliança entre competidores com o objetivo de alcançar interesses 

comuns em alguns mercados. Outros tipos de relacionamentos horizontais ocorrem entre a 

empresa focal e atores não comerciais da rede, como agências governamentais, universidades 

e instituições públicas e de pesquisa. Apesar dos relacionamentos verticais e horizontais 
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serem apresentados separadamente, as empresas, na verdade, formam uma rede complexa de 

relacionamentos compostos por clientes, fornecedores, concorrentes e atores não comerciais. 

Möller e Hallinen (1999) argumentam que as redes de negócios e os relacionamentos devem 

ser entendidos não como uma escolha bipolar, mas como um continuum que varia em função 

do número de atores e do grau de relacionamento entre esses (Figura 18). O continuum tem 

em seus extremos dois tipos de relacionamentos: a alta inter-relação entre um número 

limitado de atores, e a baixa inter-relação de múltiplos atores. No extremo da alta inter-

relação entre um número limitado de atores, os gestores lidam com questões únicas e 

freqüentemente estratégicas. No extremo da baixa inter-relação de múltiplos atores ocorre 

uma série de comportamentos padronizados e repetitivos, ocasionando a necessidade de 

gerenciar os relacionamentos com clientes de fornecedores de forma segmentada.   

 

Figura 18 – Característica dos relacionamentos no gerenciamento de redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MÖLLER e HALINEN (1999). 

 

3.4.5 Formando Parcerias Estratégicas e Alianças 

 

Nas parcerias estratégicas ou alianças a ênfase é dada à cooperação e à parceria entre 

as partes, e não à competição e ao conflito, como ocorre com a base na qual a vantagem 

competitiva conjunta é desenvolvida. Apesar de os termos estarem sendo utilizados de forma 

intercambiável, os relacionamentos podem ser verticais ou horizontais. Os relacionamentos 

verticais entre fornecedor e consumidor ou comprador são conhecidos como parcerias e os 

relacionamentos horizontais, como aqueles entre dois fornecedores, são conhecidos como 
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alianças (SIMCHI-LEVI et al., 2000). A Figura 19 identifica quatro tipos diferentes de 

relacionamentos estratégicos e identifica o objetivo de cada um. 

Apesar de se discutir aqui o que são parcerias ou alianças, a intenção do relacionamento é 

prover benefícios de longo prazo para ambas as partes envolvidas. Tipicamente, as 

organizações entram em parcerias / alianças objetivando: 

• Atingir objetivos estratégicos; 

• Desenvolver estratégias conjuntas; 

• Reduzir risco enquanto aumentaram a recompensa; 

• Melhorar retornos sobre recursos escassos. 

 

Figura 19 – Interfaces críticas: alianças horizontais versus verticais 

   HORIZONTAL     VERTICAL 
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Fonte: SIMCHI-LEVI et al. (2000) 

 

Na economia global, uma bem desenvolvida habilidade para criar e sustentar 

colaborações frutíferas dá à companhia uma significativa vantagem. A Professora Rosabeth 

Moss Kanter, da Universidade de Harvard, conduziu um extensivo projeto de pesquisa sobre 

alianças no qual foram identificados três aspectos fundamentais das relações de negócios 

(KANTER, 1998): 

• Elas devem render imediatamente benefícios de curto prazo para os parceiros, mas 

devem ser estendidas para o futuro, identificando para os parceiros oportunidades 

novas e não visualizadas; 
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• Os arranjos de sucesso envolvem colaboração (a criação de valor conjunta), e não 

somente troca (um retorno sobre o recurso que é disponibilizado no arranjo). São 

valorizadas as habilidades que são trazidas para a relação; 

• A relação não pode ser controlada por sistemas formais, mas requer um arranjo 

elaborado de conexões interpessoais e infra-estrutura interna que desenvolva o 

aprendizado.   

 

Möller e Halinen (1999) propõem um modelo (Quadro 4) para o gerenciamento de redes 

que considera quatro diferentes níveis e competências para gerenciar a complexidade das 

redes de empresas e relacionamentos, identificando aspectos-chave e desafios para cada nível. 

Os quatro níveis propostos pelos autores são: o nível da indústria; da empresa; da carteira de 

relacionamentos; e os relacionamentos de troca individuais. O modelo indica que a 

compreensão dos relacionamentos individuais entre clientes e fornecedores é importante para 

o gerenciamento dos demais níveis.  A gestão de redes é uma atividade de difícil execução e 

envolve situações únicas que somente podem ser compreendidas no contexto em que ocorrem, 

na rede analisada, bem como por meio de perspectivas históricas que as produziu. 
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Quadro 4 – Modelo para Gestão de Redes 

 

Nível de 
Gestão 

Competências 
Gerenciais 

Aspectos-chave Desafios Gerenciais 

Nível 1  
Industrias 
como Redes 

Visão de Redes Redes entendidas como uma 
configuração de atores que 
desenvolvem atividade de valor. 
A compreensão da rede, estrutura, 
processos e evolução é necessária 
para o seu gerenciamento. 
Redes focais são compostas por 
grupos estratégicos de empresas. 

Como desenvolver a 
visão de redes e suas 
oportunidades? 
Como desenvolver a 
visão de rede para 
identificar oportunidades 
estratégicas? 
Como analisar as redes 
focais para entender a 
competição na rede? 

Nível 2 
Empresas em 
Redes 

Gerenciamento 
de Redes 

O comportamento estratégico dos 
atores de uma rede pode ser analisado 
pelas redes focais e pelo seu 
posicionamento e papel desse na rede. 
Posicionamentos são estabelecidos 
por meios de relacionamentos entre 
empresas. 
Competência para identificar, avaliar, 
construir e manter posicionamentos e 
relacionamentos é essencial em um 
ambiente de rede. 

Como desenvolver e 
gerenciar redes 
estratégicas? 
Como entrar em novas 
redes (mercados, 
produtos e negócios)? 
Como gerenciar 
posicionamentos na 
rede? 
 

Nível 3  
Carteira de 
Relaciona-
mentos 

Gerenciamento 
da Carteira de 
Relaciona-
mentos 

As empresas são uma ligação de 
recursos e atividades. 
A decisão de fazer ou terceirizar essa 
atividades é uma questão estratégica. 
Competência para gerenciar de forma 
integrada uma carteira de 
relacionamentos de troca. 

Como desenvolver uma 
carteira ótima de clientes 
e fornecedores? 
Como gerenciar uma 
carteira de clientes e 
fornecedores sob uma 
perspectiva 
organizacional? 

Nível 4 
Relaciona-
mentos de 
Troca 

Gerenciamento 
de Relaciona-
mentos 

Unidade básica de análise são os 
relacionamentos individuais com 
clientes e fornecedores? 
Competência para criar, gerenciar e 
terminar relacionamentos importantes 
é um recurso central para a empresa. 

Como avaliar o valor 
futuro de um 
relacionamento? 
Como criar, gerenciar e 
concluir relacionamentos 
eficientemente? 
 

Fonte: MÖLLER e HALINEN, 1999. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

AS REDES FÍSICAS, DE VALOR E DE NEGÓCIOS 

 

Nas seções anteriores descrevemos extensamente a evolução da Logística em direção 

ao conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos e a Rede de Valor, assim como fizemos uma 

explanação do conceito de Redes Interfirmas. Essa seção descreve as características das Redes 

Físicas, de Valor e Negócios. Para fazer a análise da estratégia de operações sob o prisma 

ampliado das redes simultâneas, é necessário categorizar cada uma dessas e propor uma 

abordagem metodológica de investigação. Posteriormente, essa análise será aplicada a um 

estudo qualitativo e explanatório de uma rede interfirma. A seguir, serão categorizadas as 

redes que estão sendo trabalhadas nesta tese. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS REDES FÍSICAS, DE VALOR E DE NEGÓCIOS 

 

Desenvolver novos produtos, serviços e modelos de negócio é o combustível do 

crescimento para as corporações. Mesmo após anos de corte agressivos de custos, a maior 

partes das atuais vendas das organizações são realizadas com produtos que não têm mais de 

três anos de vida (GAUNTT, 2004). Esse processo contínuo demonstra cada vez mais 

evidências de que o modelo tradicional, baseado em firmas grandes financiando projetos 

ambiciosos que criam grandes barreiras à entrada está sendo substituído por um por um 

modelo mais flexível, direcionado ao mercado e focalizado nas necessidades dos 

consumidores e velocidade. A inovação tem levado a uma estreita colaboração entre 

pesquisadores, empresas e consumidores. Fenômeno semelhante tem ocorrido em outras 

dimensões organizacionais. À medida que produtos sistêmicos e outras atividades de apoio às 

organizações têm crescido em importância, tem chamado a atenção para outros tipos de fluxos 

e relacionamentos. Atualmente as organizações estão sendo pressionadas para criar sistemas 

organizacionais capazes de inovar e atender aos requisitos de mercado constantemente. 

Como comentado anteriormente, apenas ultimamente a área de gestão de operações 

passou a se debruçar sobre as questões dos relacionamentos entre nós, ou, em outras palavras, 

de como tratar as relações entre empresas. As redes não são um novo conceito no mundo de 

negócio. De fato, desde que surgiram negócios tentando ter lucro, houve esforços 
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cooperativos entre firmas para desenvolver produtos em conjunto, compartilhar suas 

especialidades, proporcionar apoio valioso e serviços uns aos outros. Mas existem muitos 

tipos de redes e nós mesmos fazemos partes de diversas redes as quais envolvem 

relacionamentos, conhecimentos e networking.  

Nos últimos anos muitas pesquisas vêm sendo feitas tentando “avaliar propriamente a 

competitividade das cadeias de suprimentos ou rede de empresas” (FUSCO e GOBBO, 2004). 

Entretanto, as cadeias de suprimentos e redes de empresas permanecem dinâmicas, 

multidimensionais, e usualmente entidades pouco entendidas. Quando o assunto envolve a 

globalização dos negócios, a questão de como permanecer competitivo quando se participa de 

uma rede global, traz a necessidade de uma análise sob uma perspectiva mais holística.  

Essa tese pretende categorizar e apresentar uma abordagem metodológica baseada nos três 

principais tipos de redes simultâneas, para obter e relacionar as condições específicas 

existentes entre os parceiros e usá-las como uma série de “linhas mestras” para guiar os 

esforços competitivos. Para ser possível trabalhar com o conceito de rede aplicada a estratégia 

de operações, se faz necessário categorizar as redes (o que foi possível por meio da revisão 

bibliográfica) de uma forma distinta, ou seja, é preciso conceituar cada uma das redes na qual 

as empresas estão inseridas. Dado que as empresas estão inseridas em muitas redes 

interfirmas, incluindo algumas que podem prover acesso a capital financeiro e tecnológico,  

torna-se necessário desenvolver uma abordagem mais estruturada para obter uma descrição 

válida de uma rede, equacionando a natureza dinâmica das atividades e as dimensões 

competitivas envolvidas. Um bom modelo de análise estratégica deveria representar 

adequadamente todos esses fluxos e relacionamentos. Dessa forma, são propostas nesse 

trabalho três dimensões de redes que são categorizadas por suas especificidades.  As redes são 

as seguintes: 

• A Rede Física 

• A Rede de Valor 

• A Rede de Negócios 

 

4.1.1 A Rede Física 

 

Como vimos na análise da evolução histórica da logística e posteriormente com a SCM, é 

possível notar que a ênfase em relação aos fluxos foram mudando ao longo do tempo. No 

principio da evolução da logística, o interesse por parte de acadêmicos e profissionais era 

primariamente a gestão do fluxo de materiais e na armazenagem de bens (RUDBERG e 
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OLHAGER, 2003). À medida que a logística foi evoluindo foram sendo enfatizadas 

diferentes funções que eram trabalhadas separadamente. Por exemplo, durante a gestão 

funcional nos anos 60 e 70, a logística estava dividida em duas funções básicas: a Gestão de 

Materiais, a qual era referida principalmente incluindo compras, gestão de inventário, 

planejamento e controle de operações; a gestão da distribuição física envolvia o transporte 

físico de bens, produto ou serviços da empresa de manufatura até o cliente, em um processo 

no qual os materiais fluem por meio de um sistema e são estocados na empresa ou mesmo 

fora dela. Outra questão pertinente é o modo de transporte utilizado na distribuição física, ou 

seja, a decisão dos tipos de transportes que seriam utilizados para distribuir os produtos aos 

clientes. Ou seja, a preocupação primordial tanto dos acadêmicos como dos profissionais era 

com um eficiente fluxo dos materiais físico de materiais em direção aos clientes finais dos 

produtos e com o armazenamento de bens. As contribuições dos autores (POIRIER e 

REITER, 1996; VOLLMANN e CORDON, 1996) sugerem, num senso geral, que o 

paradigma competitivo predominante reconhece a importância da teoria das redes de 

suprimentos.  

Essa visão histórica de evolução sugere a existência de uma “rede física”, em que o 

sucesso pode estar dependente da forma como se gerenciam os relacionamentos internos e 

externos ao longo da cadeia de suprimentos. Essa visão prevê uma maior preocupação com o 

fluxo de materiais e produtos ao longo da rede.  

 

A rede física pode ser vista como uma interconexão de organizações que processam 

matérias primas e realizam atividades de entrega de suprimentos e produtos entre firmas e os 

consumidores finais.  

 

A rede física demonstra a importância à efetiva gestão do fluxo de materiais em direção 

aos consumidores finais. O custo associado com esse fluxo de materiais tem se tornado um 

assunto de interesse particular para os executivos. Segundo Handfield e Nichols (1999), não 

somente os custos totais dos materiais representam a parte majoritária dos gastos operacionais 

para a maioria das organizações, mas também que em algumas indústrias esses custos 

representam aproximadamente 75% do orçamento operacional total. Uma das principais 

promessas que a rede física traz é a oportunidade de melhorar o fluxo de materiais enquanto 

reduz os custos ao mesmo tempo. 

O desenvolvimento de mapas de processos dos fluxos de materiais (gráficos de fluxos) 

para a rede física e seus processos relacionados é uma técnica útil para estabelecer um 
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entendimento de como ocorre o fluxo físico de materiais. Para isso, podem ser utilizados 

times interorganizacionais que mapeiem o fluxo de materiais procurando identificar fontes de 

melhorias. O princípio básico na rede física é assegurar que todos os elementos estejam 

sincronizados e que deve haver o mais alto nível de disciplina de planejamento. Uma 

implicação da gestão da rede física é que o inventário excessivo deve ser evitado; então, o 

gerenciamento do fluxo de materiais se torna um tema central. Outra questão central é como a 

capacidade deve ser distribuída ao longo da rede física e como a capacidade deve evoluir ao 

longo do tempo. 

 A Usiminas provê um exemplo da importância de relacionamento ao nível da rede 

física. A Usiminas destaca-se como uma das maiores siderúrgicas do País. É a empresa líder 

do Sistema Usiminas, formados por  empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o 

aço tem importância estratégica. Sua unidade produtiva, localizada em Ipatinga (MG), tem 

capacidade para processar 4,7 milhões de toneladas/ano de aço. A unidade produtiva está 

situada na região de Minas conhecida como Vale do Aço, a 220 quilômetros de Belo 

Horizonte. Está próxima a uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, o 

quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Na década de 50, quando foi iniciado o projeto da 

Usina, uma das intenções era que a siderúrgica ficasse próxima das minas de ferro e de portos 

marítimos. Com isto, foi escolhida a cidade de Ipatinga, que fica perto de Itabira, onde está 

localizada a mina de ferro da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), e de Vitória (ES), onde 

está localizado o Terminal Portuário de Praia Mole (TMPM), pelo qual a Usiminas escoa 

parte de sua produção. Para a produção do aço são necessários também outros insumos, entre 

os quais o carvão e o coque que são em sua maioria importados. Portanto, a Usiminas recebe 

o carvão por via ferroviária a partir do TMPM localizado em Vitória (ES). O TMPM é 

operado e possuído em condomínio com a CST e Açominas. Apesar de a Usiminas estar 

distante do porto, o custo logístico dela é menor. Isso ocorre porque o minério de ferro vindo 

de Minas Gerais é deixado na CST e retorna a Minas Gerais com carvão, que é carregado em 

Vitória e deixado na Usiminas. Para que a empresa opere a custos baixos são fundamentais o 

relacionamento com a CVRD (que é a proprietária da ferrovia Vitória-Minas e fonte de 

suprimentos para o minério de ferro) e a parceria com as usinas localizadas no estado de 

Espírito Santo. Portanto, os relacionamentos com a CST e com a CVRD permitem que a 

Usiminas opere a baixos custos de produção, em relação a suas concorrentes.  
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4.1.2 A Rede de Valor 

 

 O objetivo da rede física é um eficiente fluxo físico de materiais em direção aos 

consumidores finais. No entanto, sugere-se que há valor nos serviços providos pelos 

fornecedores, o que aumenta a habilidade para servir seus próprios consumidores. Isso leva a 

uma interessante visão sobre como a entrega de valor pode ser afetada. Sincronizar os 

requerimentos do consumidor com o fluxo de materiais dos fornecedores de forma que uma 

aparente situação de contradição entre os objetivos conflitantes de elevado serviço ao 

consumidor, baixo nível de investimento em inventário e baixos custos operacionais possam 

ser balanceados (ou otimizados). Essa visão estende a noção da rede física pela inclusão das 

expectativas dos consumidores para o produto e o serviço, introduzindo segmentação, e 

enfatizando o papel do “valor” no conceito da rede de valor.  

As relações seqüenciais conectadas com o fluxo de bens ao longo da rede física estão 

acompanhadas de outros tipos de relacionamentos e fluxos que essa visão não é capaz de 

identificar. O modelo tradicional de inovação no qual pesquisadores geram novos protótipos, 

que são “jogados” por cima das paredes funcionais para a produção e vendas, também não é 

mais relevante. Isso leva a necessidade de tratar esses outros fluxos de forma separada. As 

atividades que são de suporte a essa rede física têm aumentado de importância na perspectiva 

do consumidor, assim como a difusão de produtos sistêmicos aumentou a importância de 

atividades simultâneas e paralelas (PAROLINI, 1999).  Os fluxos de bens estão começando a 

separar-se de outros tipos de fluxos (especialmente fluxos de informação), tornando 

necessário considerá-los separadamente. Outro fator relevante é a crescente importância de 

co-produção e co-participação na criação desse valor por parte do consumidor final.  

Enquanto firmas geralmente mantêm a preferência para inovar e desenvolver produtos 

dentro de suas fronteiras organizacionais, também têm reconhecido o valor de companhias 

externas no papel de provedoras ou auxiliadoras no processo de inovação. As empresas têm 

montado também estruturas formais com o objetivo de capturar inovação produzida por fontes 

externas. As buscas por fontes externas de inovação têm sido produzidas por pressões como 

as demandas por parte dos consumidores, a reação a competidores e a inovação e colaboração 

conjunta com clientes e fornecedores.  

Se a interação com outras empresas têm se mostrado vital, a colaboração com os 

consumidores também é vista como crescentemente crítica. Não importa em que local da rede 

de valor a organização está, assim como um conhecimento do processo é importante também 
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é o conhecimento acerca do consumidor. O conhecimento do consumidor envolve suas atuais 

exigências bem como as futuras.  

Apesar do consumidor começar a ser considerado no processo de criação de valor, 

existem muitas dificuldades. Uma vez, Henry Ford disse que se tivesse escutado  seus clientes 

teria desenvolvido um cavalo que andasse mais rápido, e não o automóvel. O mesmo Henry 

Ford era proprietário de uma empresa que se tornou famosa por oferecer carros de quaisquer 

cores contanto que fossem pretos. Obviamente, desde então, tem crescido constantemente a 

preocupação com os consumidores. Isso demonstra que a perspectiva do consumidor vem 

sendo valorizada na hora de desenhar os produtos ou processos organizacionais, assim como 

quais relacionamentos colaborativos a organização deve desenvolver.  

Esse aumento na importância de atividades paralelas na perspectiva do consumidor 

sugere a existência de uma rede de valor. 

 

A rede de valor inclui a rede física e também é constituída de organizações que 

realizam atividades que criam valor aos consumidores finais. Os consumidores não somente 

recebem e consomem o valor criado, mas também participam das atividades de criação de 

valor. A rede de valor representa um meio para obter (fisicamente ou não) as condições 

objetivas para preencher as necessidades dos consumidores.  

 

Companhias individuais podem ser capazes de decidir concentrar-se sobre atividades 

especificas e bem definidas, mas não devem saber como as atividades levadas por outras 

partes do sistema afetam o valor do que elas podem prover para o consumidor final. A 

definição dos principais objetivos a serem atingidos pelas empresas que participam da rede de 

valor representa uma parte importante do processo de entender quais são os processos críticos 

que realmente importam.  

As atividades e funções principais da rede de valor são: 

• Desenvolver alternativas para a obtenção das condições que permitem atender (via 

produtos ou serviços) as necessidades que clientes consideram importantes; 

• Aferir e medir a obtenção dos valores definidos. 

 

Um exemplo da importância de se tomar a perspectiva da rede de valor quando se 

estabelecem relacionamentos cooperativos pode ser vista no caso da Companhia Suzano de 

Papel e Celulose (FUSCO e GOBBO JUNIOR, 2004). No setor externo, as firmas nacionais 

têm se mostrado mais competitivas, principalmente no setor de commodities. A companhia 
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Suzano de papel e celulose engloba outras empresas e tem uma capacidade produtiva de cerca 

de 1 milhão de toneladas anuais de celulose e tem sua sede localizada em Suzano (Estado de 

São Paulo). No nível de relacionamentos da rede de valor é particularmente importante 

mencionar a relação da Suzano com universidades. O objetivo é a pesquisa e desenvolvimento 

de produtos e processos, principalmente ligados à base florestal (o principal insumo para a 

produção de papel é o eucalipto). Há seis anos a Suzano Papel e Celulose mantêm uma 

parceria com Universidade de São Paulo para o desenvolvimento de pesquisas para o 

melhoramento genético do eucalipto. O relacionamento entre  as organizações já rendeu uma 

série de inovações, entre elas as primeiras plantas de eucalipto transgênico, mais resistentes a 

doenças e de ciclo de desenvolvimento mais rápido. Isso possibilitará a redução de custos bem 

como a melhoria da qualidade do produto final, o papel. A empresa usa contratos formais para 

fixar os vínculos entre os parceiros, apesar do relacionamento bem balanceado entre os 

parceiros.   

 

4.1.3 A Rede de Negócios 

 

Desde o final da década de 90, percebe-se uma tendência definida no desenvolvimento 

de redes de negócios como uma das estratégias para que as companhias, sejam de pequeno, 

médio ou grande porte possam ser competitivas internacionalmente. A remoção de barreiras 

internacionais ao comércio, observada nos últimos anos, tornou os mercados globais mais 

acessíveis e novas tecnologias de informação facilitam a entrada de firmas em mercados antes 

inexplorados.  

A informação rápida sobre oportunidades de negócios internacionais torna-se um 

recurso superior, e a informação baseada nas redes tem permitindo as empresas a comunicar-

se sobre necessidades e oportunidades de negócio, de forma a expandir seus mercados, 

compartilhar recursos, conhecimento e experiência. Gulati (1999) já chamava a atenção para 

as implicações da participação em múltiplas redes no comportamento e performance da 

empresa. Algumas possíveis redes, segundo o autor, incluem laços com bancos de 

investimento e participações em associações profissionais. Para Hakansson e Snehota (1995) 

os exemplos de conexões específicas são fáceis de encontrar, os autores citam a conexão com 

um maior consumidor, com fornecedores e com outros corpos como consultores, bancos e 

instituições de pesquisa. Dessa forma, essas transformações ocorridas nos mercados sugerem 

a existência de uma rede de negócios nos quais as firmas estão inseridas. 
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A rede de negócios inclui a rede de valor e também é constituída de empresas que tem 

um papel chave na viabilização das condições e requerimentos necessários para os 

consumidores de um mercado atendido. Os atores dentro de uma rede de negócios são 

responsáveis em identificar oportunidades de negócios, prover financiamento a negócios, 

realizar negociações comerciais e colocar os bens próximos dos consumidores.  

 

Em outras palavras, uma rede de negócio é um grupo de negócios que coopera e 

colabora na procura de novas oportunidades de negócios. Envolve cooperação entre as 

empresas para empreender projetos - e também envolve colaboração para alcançar objetivos 

que cada uma das empresas não pode alcançar independentemente. As redes de negócio têm 

um número de características em comum. As redes se formam porque os membros requerem 

soluções para desafios compartilhados de negócio e para oportunidades. 

Existem muitas razões para que companhias unam forças numa rede de negócio: 

• Aumentar sua competitividade em mercados tanto domésticos como internacionais; 

• Estimular novas oportunidades de negócio; 

• Comercializar novos produtos e serviços; 

• Aumentar exportações; 

• Formar novas bases de capitais; 

• Criar novos negócios. 

 

Uma vez formada, o crescimento de uma rede dependerá de como bem encontra as 

necessidades de negócio de seus membros, e sobre seu compromisso de longo prazo à aliança.  

A redes de negócios possibilitam também que uma série de outras questões possam ser 

trabalhadas em conjunto, como: 

• Os parceiros de negócios podem ser aproximar, por meio das redes de negócios, o que 

ajuda no crescimento de indústrias específicas por meio da retenção dos negócios 

existentes e pela atração de outros. 

• O intercâmbio de informações entre as empresas e a solução de problemas de forma 

conjunta muitas vezes possibilita a criação de novos empreendimentos, o que possibilita 

a expansão dos negócios. 

• Por meio das redes, os negócios são capazes de se engajar em processos políticos nos 

níveis de governo local, estadual e federal. Isso inclui o tratamento de temas específicos 
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relacionados aos negócios, desenvolvimento econômico e outros que afetam o 

crescimento de uma indústria específica ou dos negócios em geral.  

 

Um tipo característico de redes de negócios que tem emergido com força nos últimos anos 

são as redes de negócios compostas por pequenas e médias empresas. Nesse novo ambiente 

internacional em que os países estão negociando acordos de livre comércio e a formando 

blocos comerciais regionais, a rede de negócios permite a empresa de pequeno/médio porte 

aumentar a competitividade de forma a sobreviver nos mercados domésticos e globais.  

A formação de redes de negócios tornou-se uma alternativa para pequenas e médias 

empresas que buscam aumentar vendas para penetrar em mercados estrangeiros, mas não têm 

o conhecimento de exportação, capacidade financeira, nem conhecimento para a introdução 

de produto de forma eficaz. O modelo de redes de negócios de pequenas e médias empresas é 

um dos tipos de alianças estratégicas mais predominantes e tem sido introduzido com êxito 

em países como Dinamarca, Noruega, Itália, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Estados 

Unidos e Canadá. 

Um exemplo da importância da rede de negócios para viabilização das condições e 

requerimentos necessários para os consumidores de um mercado atendido é o relacionamento 

da Embraer com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). A indústria 

aeronáutica tem sido sempre conhecida por ter altos custos de investimentos, necessidade de 

financiamentos para a venda de aviões de tecnologia e de pessoal qualificado. A crescente 

competição no mercado de transporte aéreo  tem colocado  pressão sobre  os fabricantes para 

construir novos modelos de aeronaves com uma faixa de produtos que atenda a cada 

segmento do mercado. Segundo Marques e Di Serio (2002) as principais características 

valorizadas pelos consumidores (as companhias aéreas) no mercado de aviação regional são: 

Características do produto: alta tecnologia, segurança operacional e flexibilidade operacional; 

Características de custo: os menores custos operacionais e disponibilidade de financiamento a 

baixos custos; Outras características: disponibilidade para o mercado, tempo de entrega, 

eficiência dos serviços de suporte (peças sobressalentes e de reparos) e velocidade na solução 

de problemas operacionais.  

A Embraer aumentou suas vendas em função do crescimento do mercado de jatos 

regionais. Esse mercado tem se desenvolvido à medida que pequenas e médias empresas 

aeronáuticas começaram a explorar o transporte regional entre centros urbanos menos 

populosos. Uma outra razão para o crescimento foram as crescentes exigências ambientais e 
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de custos operacionais por parte das companhias aéreas o que levou a uma “onda” de 

substituição de aviões turbo propelidos por jatos de médio porte.  

Nesse momento, havia dois grandes competidores no mercado: o Canadair Regional Jet 

(CRJ 200), fabricado pela Bombardier e o Embraer Regional Jet (ERJ-145), fabricado pela 

Embraer. O ERJ 145 voou pela primeira vez em agosto de 1995. O BNDES proveu um 

empréstimo de Us$ 115 milhões para o seu desenvolvimento, assim como outros parceiros de 

projeto que proveram outros US$ 100 milhões (GHEMAVAT e HERRERO, 2000). Em 

relação ao ERJ 145, o CRJ 200 carregava mais de uma tonelada e meia de peso extra e tinha 

sistemas operacionais mais complicados e caros, além de características operacionais 

desnecessárias. Isso levou a Embraer estimar que o CRJ 200 custava cerca de US$ 2-3 

milhões a mais para produzir do que o ERJ 145. Em termos operacionais o ERJ 145 tinha 

menores custos operacionais fixos por vôo do que o CRJ 200; no entanto, seus custos 

operacionais variáveis por minuto de vôo eram maiores. A disputa entre os dois concorrentes 

evoluiu até criar tensões entre os dois países sedes das companhias, Canadá e Brasil, o que 

acabou levando a uma disputa na World Trade Organization (WTO). O motivo era a 

utilização, por parte da Embraer, de mecanismos de equalização das taxas de juros a níveis 

internacionais, visto que as mesmas era elevadas no Brasil. A Bombadier também foi levada a 

julgamento na WTO em função de fundos tenológicos direcionados à indústria pelo governo 

canadense (GHEMAVAT e HERRERO, 2000). 

O fato é que atualmente a dificuldade de crédito para o financiamento dos aviões atinge 

toda a aviação global. Então, para que o produto seja vendido, a disponibilidade de 

financiamento a baixo custo se torna um fator chave. O principal financiador para as 

operações de vendas da Embraer é o BNDES. Esse é atualmente um negócio de risco para os 

agentes financeiros porque os aviões são financiados em prazos de 14 anos. Portanto, o  

BNDES tem tido um papel chave para garantir as participações de mercado da Embraer. O 

BNDES atua na rede de negócios viabilizando com que negócios sejam fechados. 

Recentemente o presidente da instituição, Carlos Lessa disse que o BNDES é o sustentáculo 

da empresa. "A Embraer voa por causa de nossos financiamentos".  

Como discutido acima, as redes simultâneas diferem essencialmente quanto às abordagens 

para ganhar acesso a um recurso de algum tipo. A Figura 20 demonstra os principais fluxos 

que envolvem as redes simultâneas e as funções a eles atribuídas.  
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Figura 20 – Resumo esquemático dos fluxos que envolvem as redes simultâneas 

 
Fonte: Fusco et al. (2004) 

 

A rede de valor recebe da rede de negócios as informações a respeito dos valores 

exigidos por clientes ou mercados. A rede de valor tem a função de informar a rede de 

negócios acerca dos valores possíveis ou capazes de serem atendidos, além de realizar as 

atividades de criação de valor, nas quais os consumidores podem estar participando. A rede de 

valor informa os dados de atendimento aos requerimentos dos consumidores para a rede 

física, e recebe capacidade produtiva e produtos e serviços para atender os mercados. O ciclo 

se fecha com a rede de negócios provendo à rede física os dados de produção, que são 

extraídos de informações para o mercado. A rede de negócios provê também, informações 

para o mercado de negócios que podem ser realizados.  

No Quadro 5 estão demonstradas as principais atividades ou funções desempenhadas 

pelos participantes das redes físicas, de valor e negócios. Na última coluna estão os atores 

usualmente envolvidos nessas atividades. Convém enfatizar que isso não significa que atores 

da rede física fazendo o papel de empresas que efetivamente produzem bens ou serviços não 

possam estar participando da rede de negócios, por exemplo.  
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Quadro 5 – Atividades ou funções desempenhadas por participantes nas redes simultâneas 

Tipo de 
Rede 

Atividades ou funções 
 

Quem participa 

Rede de 
Negócios 

• Aferir e medir as necessidades ditadas 
por um dado mercado; 

• Descobrir tais necessidades e repassar 
aos parceiros de negócios; 

• Desenvolver as atividades comerciais 
e negociais; 

• Desenvolver e executar atividades 
para facilitar o acesso de clientes a P/S 
(financeiro); 

• Dar input para as atividades de 
produção. 

• Representantes comerciais; 
• Varejistas; 
• Intermediários financeiros; 
• Atacadistas; 
• Empresas com suas áreas 

comerciais e de marketing; 
• Empresas de pesquisa de 

mercado. 
 

Rede de 
Valor 

• Desenvolver alternativas para a 
obtenção das condições que permitem 
atender (via P/S) as necessidades que 
os clientes consideram importantes; 

• Aferir e medir a obtenção dos valores 
definidos; 

• Empresas ou atores dentro da 
rede (física ou não); 

• Empresas com suas áreas de 
projeto de P/S e processos; 

• Empresas ou atores ligados à 
obtenção de um determinado 
item de valor. 

Rede 
Física 

• Viabilizar o atendimento físico (ou 
objetivo) das necessidades definidas; 

• Desenvolver alternativas para a 
obtenção das condições que 
viabilizem o atendimento físico (ou 
objetivo) das necessidades definidas; 

• Fluxo físico de bens ou linhas de fluxo 
de serviço entre os participantes da 
rede de criação de valor e entre estes e 
o mercado atendido; 

• Aferir e medir variáveis de fluxo. 

• Empresas que efetivamente 
produzem os bens e serviços 
(físicos ou não); 

• Empresas que transportam 
(fisicamente ou não) bens e 
serviços entre atores; 

• Empresas que transportam 
(fisicamente ou não) bens e 
serviços para distribuição ao 
mercado. 

Fonte: Fusco et al.(2004) 

 

O quadro serve para ilustrar os mais comuns participantes das redes simultâneas. A seguir 

serão discutidas algumas considerações relacionadas às redes simultâneas apresentadas nessa 

tese.  
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4.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REDES FÍSICAS, DE VALOR E DE 

NEGÓCIOS 

 

Algumas considerações sobre as redes simultâneas devem ser tecidas. A rede de valor 

engloba a rede física, como pode ser visto na definição da rede de valor. Isso significa que a 

rede de valor composta pela rede física admite mais um ∆. Esse ∆ são as atividades que criam 

valor aos consumidores finais. Podemos analisar a rede de valor como um todo, incluindo a 

rede física, ou analisar somente esse ∆. O mesmo pode ser feito com a rede de negócios, como 

pode ser visto no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Composição das Redes Simultâneas 

Redes Simultâneas Composta por: ∆ 
Rede Física Rede Física Fluxos físicos 
Rede de Valor Rede Física + ∆ ∆ - Outros intangíveis que 

agregam valor 
Rede de Negócios Rede de Valor + ∆1 ∆1 - Viabilizadores de 

negócios 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Uma outra característica importante das redes simultâneas é o papel dinâmico que os 

atores envolvidos na rede podem desempenhar. Um ator pode estar participando em mais de 

uma rede estando, por exemplo, em duas redes ou em uma. Ainda existem aqueles atores que 

participam exclusivamente em uma rede. Outra consideração importante é enfatizar que a rede 

de negócios engloba as redes de valor e física, assim como a rede de valor engloba a rede 

física (Figura 21).  

Figura 21 – Amplitude das redes física, de valor e negócios. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Outra observação importante está relacionada com os fluxos envolvidos nas redes 

simultâneas. O fato de a rede física ter uma maior ênfase nos fluxos físicos não significa que 

sejam exclusivamente fluxos físicos. Podem estar sendo considerados, por exemplo, fluxos de 

informação e financeiros. O que ocorre é que entre a rede física e a rede de negócios existe 

um continuum de alternativas (ver Figura 22); quanto mais próximo da rede física, maior a 

ênfase nos fluxos físicos, e quanto mais próximo da rede de negócios, maior a ênfase em 

fluxos financeiros e de informação. 

 

Figura 22 – As questões relacionadas às redes simultâneas consistem num continuum entre 

ênfase nos fluxos físicos, de informação e financeiros. 

 
Rede Física Rede de Valor Rede de Negócios 

Questões relacionadas aos 
fluxos físicos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Questões relacionadas aos 
fluxos financeiros e de 
informações 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Obviamente as nuances observadas na figura não correspondem à complexidade 

verdadeira vista na prática. Existem, na realidade, uma série de nuances assim como de 

variantes, em relação aos fluxos que ocorrem entre as redes simultâneas. O propósito do 

quadro é ilustrar quando as companhias escolhem enfatizar questões mais ligadas a questões 

dos fluxos físicos e outras organizações escolhem questões mais relacionadas aos fluxos 

financeiros e de informações.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES E DE REDES 

 

Vimos anteriormente que a competitividade entre as empresas aumentou com o 

advento da globalização dos mercados. Inicialmente, podemos definir competitividade como a 

habilidade que a organização têm em alocar e administrar os recursos escassos para 

crescimento no mercado, ou seja, a capacidade de aumentar sua participação nos mercados e 

lucros; a capacidade de uma empresa de fortalecer sua posição no mercado. Para provermos o 

contexto no qual surgiu a Estratégia de Operações, inicialmente faremos o desenvolvimento 

do conceito de estratégia corporativa e das unidades de negócios. 

 

 

5.1 ESTRATÉGIA CORPORATIVA E DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS 

 

Quando uma organização articula uma “estratégia”, presume-se que tomou decisões que 

comprometem a organização com um conjunto específico de ações (SLACK et al., 1997). A 

partir do termo estratégia se entende que as decisões: 

• Têm efeito abrangente e por isso são significativas na organização a que se refere; 

• Definem a posição da organização em relação a seu ambiente; 

• Aproximam a organização de seus objetivos de longo prazo. 
 

Portanto, o conceito de estratégia no ambiente empresarial envolve o estabelecimento de 

decisões e planos de ações para atingir esses objetivos (HAYES e WHEELWRIGHT, 1984). 

O termo “estratégia” depende parcialmente do que entendemos por “organização”. Se esse 

termo se referir a uma organização de porte e diversificada, sua estratégia orientará e 

conduzirá a corporação em seu ambiente global, econômico, social e político. Consistirá 

também de decisões sobre quais tipos de negócio o grupo quer conduzir, em quais partes do 

mundo deseja operar, como a alocação do dinheiro entre os vários negócios, e assim por 

diante. Cada unidade de negócio na corporação precisará elaborar sua própria estratégia de 

negócios, que estabelece sua missão e objetivos individuais, bem como a definição de como 

pretende competir no mercado. Analogamente, dentro do negócio, cada função precisará 
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considerar qual o seu papel em termos de contribuição para os objetivos estratégicos e ou 

competitivos do negócio (SLACK et al., 1997). 

A estratégia empresarial proposta por Hayes e Wheelwright (1984) pode ser dividida 

numa estrutura hierarquizada, a qual é composta dos seguintes níveis: a Estratégia 

Corporativa (Corporative Strategy), as Estratégias das Unidades de Negócio (Business Unit 

Strategy) e as Estratégias Funcionais (marketing, pesquisa e desenvolvimento, recursos 

humanos, finanças e manufatura).  

Figura 23 – Hierarquia das estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: HAYES e WHEELWRIGHT (1984). 

 

Os três níveis da estratégia, isto é, o corporativo, de negócio e o funcional, formam uma 

hierarquia, em que a estratégia do negócio é uma parte importante do ambiente no qual as 

estratégias funcionais operam, e a estratégia corporativa é um elemento importante do 

ambiente no qual a estratégia do negócio se encaixa (SLACK et al., 1997). 

A estratégia corporativa trata duas questões diferentes: em que negócios a Corporação 

deve atuar e como a Corporação deveria administrar o conjunto dos negócios. A Estratégia 

Corporativa faz com que a Corporação seja mais que uma simples soma de suas Unidades de 

Negócios (PORTER, 1985).   
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Segundo Chase et al. (1998), os diferentes níveis das estratégias de negócios podem ser 

definidos como: 

1. Estratégia Corporativa: diz respeito à estratégia financeira geral que foi adotada 

pela corporação, normalmente conhecida no Brasil como Grupo, em termos de 

como o capital será gerado, quais Unidades de Negócios receberão injeções ou 

investimentos, e quais serão tratadas como geradores de caixa; 

2. Estratégia das Unidades de Negócios: refere-se à estratégia adotada pelas 

unidades de negócios individualmente, como elas abordam os mercados 

específicos a que servem e aos produtos que fornecem. São tratadas como um 

negócio isolado, operando com relativa independência dentro de um 

conglomerado; 

3. Estratégias Funcionais: as funções são áreas da empresa, como a de operações, 

de marketing, de recursos humanos e de finanças. As estratégias funcionais são 

desenvolvidas com o objetivo de apoiar a estratégia do negócio estabelecida. 
 

Alguns autores (PORTER, 1985; PIRES, 1995) consideram a existência de um nível 

superior a essas, ou seja, a estratégia governamental referente ao setor industrial. Nesse nível 

a estratégia deve considerar questões que afetem diretamente a competitividade, tais como: 

• Os incentivos fiscais; 

• As cotas, impostos e barreiras para importação e exportação; 

• As taxas previstas de inflação e de juros; 

• A infra-estrutura de transportes, de educação, de saúde, etc; 

• A regulamentação anti-truste, de patentes, etc. 

 

Segundo Porter (1985), a questão da diversificação de negócios se associa com a 

Estratégia Corporativa, argumentando que a construção de qualquer estratégia de sucesso 

depende de certas premissas que não podem ser ignoradas ou alteradas. Entre essas: 

• A competição ocorre no nível das Unidades de Negócios, ou seja, a Corporação 

não compete e sim suas unidades de negócios. (o advento da SCM mostra uma 

clara mudança de visão nesse aspecto); 

• A diversificação inevitavelmente adiciona custos e restrições às Unidades de 

Negócios, os quais podem ser reduzidos, mas não totalmente eliminados.   

 



 

 

115 

Uma Unidade de Negócios (Business Unit) costuma ser representada por uma divisão, 

por uma empresa, por uma unidade fabril ou por uma linha de produtos dentro de uma 

corporação. As estratégias das unidades de negócios podem ser resumidas em duas estratégias 

básicas: menor custo e diferenciação (PORTER, 1985).  

Essas duas estratégias de vantagem competitiva, combinadas com o nível de 

abrangência/focalização levam ao surgimento de três estratégias genéricas de atuação que são: 

a) Liderança no baixo custo – ser o fabricante com menores patamares de custo do 

setor. Essa estratégia pode ser atingida como o ganho da curva de experiência, do 

ganho de escala vindo do investimento em instalações para produção em massa, da 

monitoração dos custos operacionais totais e do gerenciamento da qualidade total; 

b) Diferenciação dos produtos ou serviços – desenvolver os produtos e serviços de uma 

forma única, de maneira a manter o cliente fiel à marca e justificar preços mais 

elevados. Para alcançar essa estratégia, a empresa pode oferecer maior qualidade, 

melhor desempenho, ou características únicas; 

e) Focalização restrita a segmentos específicos - Essa estratégia procura atender 

segmentos de mercado específicos. Pode ser realizada por meio da focalização por 

parte da empresa de determinados grupos de clientes, linhas de produtos ou 

mercados geográficos. 

 

As estratégias genéricas causaram uma certa confusão no meio acadêmico e 

empresarial. Poderia a empresa adotar mais de uma estratégia genérica? Poderia a empresa 

focar em mercados de baixa renda sem antes ter focado na liderança em custo? O próprio 

autor propôs anos depois do lançamento de seu livro Competitive Strategy, um esclarecimento 

em relação à interpretação das estratégias genéricas. Segundo Porter, os gerentes, ao buscarem 

diferenciar-se em relação aos seus concorrentes, buscavam formas de reduzir custos e 

maximizar a eficiência operacional da empresa. Isso implicava em desempenhar de uma 

forma melhor as mesmas atividades que seus concorrentes, enquanto a estratégia de 

diferenciação, por outro lado, significa desempenhar atividades diferentes dos concorrentes ou 

desempenhar as mesmas atividades de forma diferente. Mintzberg et al. (2000) contesta essa 

visão atribuindo a melhorias na eficiência operacional avanços que induzem a mudanças na 

estratégia. Isto é, a eficiente execução de operações de forma única pode trazer a essa 

diferenciação. 

 

 



 

 

116 

5.2 O SURGIMENTO DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES 

 

A estratégia corporativa no mercado americano costumava ser ditada pelas funções de 

marketing e finanças (CHIAVENATO, 2000). Com o advento da 2ª. Guerra Mundial, o 

consumo de bens ficou represado durante os anos do conflito devido ao deslocamento da 

produção para o esforço de guerra.  Após o fim da guerra, a demanda represada podia ser 

atendida e dessa forma, tudo que era produzido era vendido a preços elevados. Em paralelo, 

os principais concorrentes industriais americanos, a Alemanha e o Japão, estavam sendo 

reconstruídos, após os maciços bombardeios. A produção industrial desses países mal podia 

atender aos mercados internos, quanto mais exportar. Nesse ínterim, os EUA inundaram os 

mercados mundiais com seus produtos.  

Dessa forma, a manufatura americana tinha a responsabilidade de produzir grandes 

quantidades de produtos a custos de produção mínimos, utilizando o sistema de produção em 

massa. Não havia um elo significativo entre a estratégia geral da empresa e a manufatura. A 

função manufatura atuava de forma a obter mão de obra barata e a instalar sistemas de 

produção em linha de montagem para reduzir custos e automatizar a produção. Para atuar 

desta maneira, a função produção concentrava-se em obter mão de obra não especializada e a 

baixo custo, e instalava fábricas do tipo linha de montagem, buscando sempre maneiras de 

automatização. As empresas industriais dos EUA atuaram dessa forma durante os anos 50 e 

inicio dos anos 60. Em meados dos anos 60 os japoneses iniciaram sua progressão em 

mercados mundiais, tendo como meta a qualidade e prosseguindo para outros níveis, e se 

concentrando em flexibilidade, por volta dos anos 80. Ficava evidente que a estratégia da 

corporação não poderia ser desvinculada das operações da empresa.  

O primeiro autor a identificar a falta de ligação entre a estratégia desenhada pela 

corporação com a função manufatura foi Skinner (1969). Ele é considerado o precursor da 

Estratégia de Operações, em seu trabalho publicado em 1969, Manufacturing — The Missing 

Link in Corporate Strategy. A estratégia de operações aborda a configuração dos recursos 

produtivos da empresa objetivando a agregação de valor para os clientes. Um ponto de 

diferença para a abordagem de operações em relação à estratégia de manufatura é a inclusão 

de todos os tipos de operações em vez do que somente aquelas que manufaturam produtos 

físicos.  

O desejo de ser bem sucedido num mercado caracterizado por elevada competição tem 

motivado um crescente número de empresas a buscarem estratégias mais efetivas e criativas. 

No entanto, em muitas empresas as mais importantes decisões estratégicas são tomadas 
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cobrindo os consumidores e os mercados em crescimento sem nenhuma tentativa de abranger 

as perspectivas de operações e suas habilidades para suportar esses requerimentos e gerar 

lucros. Esse fracasso é adicionado pelo fato de investimentos em operações serem grandes 

(em termos de tamanho do ativo) e fixos (em termos de tempo necessário para mudança).  

 

 

5.3 DEFINIÇÕES E ABORDAGENS PARA A ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES 

 

 As definições para a estratégia de operações variam conforme a época e as idéias dos 

autores em relação ao que constitui uma estratégia de operações. Para Skinner (1969), a 

estratégia de manufatura é um conjunto de planos e políticas por meio dos quais a companhia 

objetiva obter vantagens competitivas sobre seus competidores e inclui planos para a 

produção e venda de produtos para um particular conjunto de consumidores. Hayes e 

Wheelwright (1984) definem a estratégia de manufatura como um padrão de decisões nas 

principais áreas de operações da manufatura. Mais recentemente, Slack e Lewis (2002) 

definiram a estratégia de operações como o padrão total de decisões que moldam as 

capacidades de longo prazo de qualquer tipo de operação e a sua contribuição para a estratégia 

geral com a reconciliação dos requerimentos de mercado com os recursos de operações. 

 São duas as perspectivas para a estratégia de operações em função de sua ênfase: a 

primeira abordagem, que podemos categorizá-la de cima para baixo, determina que a 

estratégia deveria refletir a posição competitiva almejada para a organização, enquanto a 

segunda abordagem, de baixo para cima, prevê que alguns dos recursos de uma operação 

constituem uma série de competências valiosas, raras e de difícil imitação, que são capazes de 

serem aproveitadas e exploradas no mercado. Em vez de somente mapear as competências 

existentes e explorá-las no mercado, a abordagem “Resource Based View” não impede a 

procura consciente do desenvolvimento de novas competências, como propõe Gobbo Junior 

(2003).  

 

5.3.1 A Abordagem Baseada em Recursos 

 

As empresas têm usado o planejamento estratégico para administrar suas operações de 

forma integrada com as estratégias e objetivos da organização objetivando melhorar sua 

competitividade. No entanto, o turbulento ambiente empresarial/econômico faz do 

planejamento de longo prazo uma tarefa difícil para muitas empresas ao redor do mundo. A 
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abordagem do planejamento top-down tradicional, exclusivamente parece não ser adequada 

para o planejamento futuro, sendo desejável somente quando um certo nível de estabilidade se 

faz presente. Portanto, o ambiente em constante mudança tem exigido que as empresas não se 

concentrem apenas nas estratégias, mas em suas competências principais e nos mecanismos 

de como novas habilidades e competências são aprendidas. 

O mais popular paradigma na abordagem de estratégia competitiva tem se baseado no 

conceito de foco. Porter (1980) reconhece a existência de trade-offs e argumenta que o 

objetivo da estratégia é buscar vantagem competitiva sustentável, por meio do 

posicionamento em indústrias e negócios em ações deliberadas. Nos anos 90, Prahalad e 

Hamel (1990), adicionaram a esse debate a idéia que as empresas deviam focar na construção 

de “core competencies”, as quais poderiam criar vantagens competitivas numa variedade de 

mercados. Eles argumentam que somente competências que são difíceis de serem copiadas 

mantêm uma empresa competitiva. Uma empresa que se posiciona e então desenvolve as 

competências necessárias, terá suas recentemente adquiridas competências facilmente 

copiadas e então a vantagem não será mais sustentável.  

De acordo com a visão baseada em recursos (Resource Based View – RBV), a firma é 

feita de um número de recursos, incorporados nas várias formas de capital (financeiro, 

humano, social, comercial), os quais, numa extensão maior ou menor, são específicos para a 

firma, ou seja, não podem ser copiados imediatamente por outros. Os recursos podem ser 

classificados em ativos, competências e vantagens de posicionamento. Ativos estão sujeitos a 

propriedade legal e contratos; competências e vantagens de posicionamento não são 

facilmente objetos de direitos de propriedade e podem ser invisíveis (NOOTEBOOM, 1999). 

As competências incluem habilidades técnicas, cognitivas, motivacionais, organizacionais e 

de comunicação. Podem residir no nível pessoal, na forma de conhecimento, habilidade e 

competência relacional, mas motivação e moralidade podem ser incluídas também. 

Moralidade inclui normas e valores de conduta que o individuo tem, seu grau de compromisso 

a elas e suscetibilidade a apelos éticos (relacionados a lealdade, justiça, sinceridade). 

 As competências no nível da organização ou rede de empresas poderiam incluir 

instituições e padrões de troca de conhecimento e transformação. As competências 

organizacionais na forma de “padrões de troca de conhecimento e conversão” referem-se ao 

caminho no qual o conhecimento é convertido de tácito para o conhecimento documentado, 

absorvido do documentado para o conhecimento tácito e transmitido, reunido, partilhado e 

recombinado em novas combinações (NONAKA e TAKEUCHI, 1995). 
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Teece e Pisano (1994) chamaram a atenção para os aspectos dinâmicos da visão 

baseada em recursos, argumentando que não somente é importante a competência a ser 

desenvolvida, mas por quais mecanismos as novas habilidades e competências são 

construídas. Isso é importante por que influencia os processos de aprendizado e a base de 

conhecimento da empresa e posteriormente isso também influenciará a habilidade da empresa 

em competir no futuro. Portanto, não somente é importante qual caminho dinâmico a empresa 

escolhe seguir no desenvolvimento de suas competências, mas também quais competências a 

empresa define como sendo suas. Admite-se, assim, que a empresa concentre esses recursos 

sobre atividades as quais demandem clara vantagem competitiva, podendo desenvolver estas 

competências distintas, as quais geram alto retorno.  

O Modelo Baseado em Recursos argumenta que a organização pode ser entendida 

como uma cesta de recursos e capacidades e que esses recursos, valiosos, raros, 

imperfeitamente imitáveis e imperfeitamente substituíveis, são as principais fontes de 

vantagem competitiva da organização (BARNEY, 1991; BOWMAN e AMBROSINI, 2000). 

Para Hitt (1999), cada organização é uma coleção de recursos e capacidades únicas que 

fornecem as bases para sua estratégia e são as fontes primárias de seus retornos. Dessa forma, 

as diferenças de performance entre firmas são produzidas por seus recursos e capacidades 

únicos, em vez de serem geradas pelas características estruturais de um a indústria ou das 

matérias-primas compradas.  

 

 

5.4 O CONTEÚDO E O PROCESSO DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES 

 

 Existem dois aspectos que permitem a reconciliação entre os requerimentos de 

mercado e os recursos de operações. Esses dois aspectos são conhecidos como o conteúdo e o 

processo da estratégia de operações. O conteúdo significa a coleção de decisões que são feitas 

(deliberadamente ou por descuido) dentro do domínio da estratégia de operações. O Processo 

significa o meio no qual as estratégias de operações são (ou podem ser) formuladas (SLACK 

e LEWIS, 2002). O conteúdo está relacionado com as decisões estratégicas que moldam e 

desenvolvem a direção de longo prazo da operação e formam os blocos de construção de uma 

estratégia de operações. 

 Para determinar o conteúdo de sua estratégia de operações, uma operação precisa de 

duas coisas: 

• Decidir a natureza e a relativa prioridade de seus objetivos de performance;  
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• Decidir sobre as políticas e planos que determinam a abordagem geral desejada para 

adotar as áreas de decisão específicas da operação. 

 

 O processo da estratégia de operações refere-se aos procedimentos que são, ou podem 

ser usados para formular aquelas estratégias de operações que a organização deveria adotar. O 

processo determina como uma operação persegue a reconciliação entre os requerimentos de 

mercado e os recursos de operações na prática. Existem diversas abordagens para o conteúdo 

e processo da estratégia de operações. Para a formulação do conteúdo de uma estratégia de 

operações são necessários estudos sobre dois elementos essenciais nesse processo, que são: as 

prioridades competitivas e as áreas de decisão (questões estruturais e infra-estruturais da 

operação). 

 

Figura 25 – O Conteúdo e  Processo da Estratégia de Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIRES, 1995. 

 

Assim como as prioridades competitivas são parte do conteúdo de estratégia de 

operações, existe também uma série de decisões acerca da estratégia de operações. 

Usualmente é separada na estratégia de operações as decisões que estão relacionadas à 

estrutura da operação e aquelas decisões que estão relacionadas com a infra-estrutura da 

operação. As questões estruturais estão relacionadas com questões mais físicas, como a 

questão de alocação de capacidade e a configuração dos recursos da operação. As áreas de 

decisão infra-estrutural estão relacionadas com questões mais de gestão das atividades, dentro 
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da estrutura da operação. Em todas as áreas de decisão ocorrem implicações estruturais e 

infra-estruturais.   

 

5.4.1 As Prioridades Competitivas 

 

As prioridades competitivas da manufatura podem ser entendidas como um conjunto de 

opções de prioridades que a manufatura tem para competir no mercado durante um certo 

período de tempo. Essas prioridades competitivas foram resumidas e combinadas de formas 

diferentes por diversos autores. Os primeiros autores a descreverem as prioridades 

competitivas foram Ferdows et al. (1986) que sugeriram nove habilidades competitivas: 

• Habilidade para oferecer baixos preços; 

• Habilidade para fazer mudanças rápidas nos projetos e/ou introdução rápida de 

novos produtos; 

• Habilidade para oferecer consistência na qualidade; 

• Habilidade para oferecer produtos com alto desempenho; 

• Habilidade para oferecer uma ampla linha de produtos; 

• Habilidade para produzir produtos rapidamente; 

• Habilidade para oferecer confiabilidade nos prazos; 

• Habilidade para mudar o volume de produção rapidamente; 

• Habilidade para mudar os programas de produção rapidamente 

 

Para Slack e Lewis (2002) essas prioridades consistem em qualidade, velocidade ou 

rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Alguns autores como Bolwijn e Kumpe (1990) 

argumentam quanto a existência de uma outra prioridade competitiva, a inovação. Para efeito 

desse estudo as prioridades competitivas a serem consideradas serão: custo, qualidade, 

rapidez, flexibilidade e confiabilidade de entrega. A seguir, serão discutidas as prioridades 

competitivas consideradas nesse trabalho. 

 

Custo 

 Para as empresas que concorrem em preço, o custo é o mais importante objetivo das 

operações da empresa. Quanto menor o custo de produzir seus bens e serviços, menor pode 

ser o preço a seus consumidores. Assim, a operação deverá produzir a um custo o mais baixo 

o possível. Mesmo aquelas empresas que concorrem em outros aspectos que não o preço, 
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estarão interessadas em manter seus custos baixos. Cada unidade monetária que for removida 

dos custos de operação poderá ser acrescentada nos lucros da empresa. Dessa forma não é 

surpresa que o custo seja um objetivo universalmente atrativo (SLACK e LEWIS, 2002). 

 Segundo Pires (1995), a priorização dos custos como uma forma de competição no 

mercado é uma das estratégias mais antigas já utilizadas. Ele argumenta que tanto os 

princípios da divisão de trabalho instituídos por Adam Smith no século XVIII, com o livro “A 

riqueza das Nações”, como os de “Administração Científica”, de Frederick W. Taylor, no 

início do século XX, eram baseados na concepção de fábricas eficientes e de baixo custo. 

Uma das maneiras que as empresas utilizam para manter seus custos baixos é identificar onde 

eles são incorridos. Segundo Slack e Lewis (2002), uma forma de visualizar onde os custos 

são incorridos é enxergar o custo como qualquer input financeiro na operação que possibilita 

produzir seus produtos e serviços.  

 Esses custos financeiros podem ser divididos em três categorias: 

• Gastos operacionais – os inputs financeiros necessários para que a operação produza 

seus bens e serviços. Inclui salários, materiais, aluguel, energia, etc; 

• Gastos de capital – são os inputs financeiros na operação que possibilitam a 

aquisição de unidades produtivas para a produção dos bens e serviços. Inclui o 

dinheiro gasto em terra, prédios, maquinário, veículos e outros bens; 

• Capital de giro – são os inputs financeiros necessários a sustentar a diferença de 

tempo entre os fluxos de saída e entrada de caixa. Na maioria das operações os 

gastos devem ser feitos antes da que o pagamento dos bens e serviços vendidos 

sejam recebidos. Quanto mais rápido for o processo de obter o pagamento dos 

consumidores e quanto mais for possível postergar o pagamento aos fornecedores, 

menor será a diferença entre a entrada e saída de dinheiro e, portanto, menor capital 

de giro será necessário.  

 

Os produtos que competem estritamente em preço são conhecidos tipicamente como 

commodities. O consumidor não distingue as características do produto, decidindo a compra 

com base no preço. Muitas empresas iludem-se pelos grandes volumes de produção 

normalmente encontrados nesse tipo de produto, mas a possibilidade de se fazer grandes 

lucros é diminuída pela acirrada concorrência.  
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Segundo Slack (1993) e Pires (1995), as empresas podem tomar decisões com relação a 

utilização de conceitos que influenciam os custos. Esses conceitos são a economia de escala 

ou volume, curva de experiência, produtividade, variedade e variação, e serão brevemente 

discutidos a seguir: 

Economia de escala ou volume - a economia de escala pode ser definida como a diminuição 

dos custos unitários de produção dos produtos por meio do aumento do volume de produção 

dos mesmos. Os custos totais unitários devem reduzir quando o volume de produção 

aumentar. A idéia básica da economia de escala é aumentar os volumes de produção de forma 

a possibilitar uma “diluição” dos custos fixos, de forma a baixar os custos dos produtos. 

Durante muito tempo o conceito de economia de escala foi ligado a grandes fábricas e 

padronização de produtos e processos. Com a diminuição dos tamanhos de lotes e 

customização dos produtos, essa visão tem-se mostrado de pouca aplicação. No entanto, o 

conceito de economia de escala sempre encontrará aplicação na indústria. Um exemplo é a 

utilização pela Volkswagen de plataformas de veículos em comum, como é o caso da 

plataforma do Golf, que é comum a outros oito carros como o Audi TT, Audi A-3, etc. 

Curva de Experiência – O conceito de curva de experiência remonta aos trabalhos de Adam 

Smith sobre a divisão do trabalho. Esse conceito baseia-se na repetição continuada de uma 

tarefa e sua padronização de forma a obter maior desempenho ou produtividade. 

Produtividade – O conceito de produtividade tem sido tradicionalmente quantificado como a 

taxa resultante da divisão das saídas (output) pelas entradas (inputs) de um sistema produtivo 

qualquer. A busca por maior produtividade por parte das empresas tem sido um pouco 

obscurecida pela customização e diversificação dos produtos colocados no mercado.  

Variedade – A alta variedade de produtos traz usualmente uma enorme variedade de peças, 

processos e roteiros. A variedade traz um nível de complexidade maior, o que implica em 

custos mais elevados. Atualmente, a alta variedade tem sido tratada com o uso de tecnologia 

de informação e outras mais específicas, mas uma grande complexidade requer uma 

tecnologia sofisticada, o que adicionalmente pode afetar o custo.  

Variação – A variação é o grau pelo qual a demanda da operação flutua ao longo de um 

período de tempo. As flutuações de demanda são divididas em demandas esperadas e não 

esperadas. As flutuações da demanda que não são esperadas têm um impacto maior nos custos 

do que as esperadas.  
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 Qualidade 

 

 Qualidade significa “fazer as coisas certas”, mas as coisas que a produção precisa fazer 

certo variarão de acordo com o tipo de operação. Muitas definições de Qualidade referem-se à 

especificação de um produto ou serviço, usualmente significando especificação alta, em 

termos de nível do produto ou serviço sendo oferecido. A qualidade significa também 

especificação apropriada, ou seja, que os produtos e serviços realizam o que era suposto que 

fizessem. A definição de especificação apropriada inclui dois conceitos que são tratados 

separadamente. Um é o nível de especificação do produto ou serviço; o outro é se a operação 

atinge a conformidade para aquela especificação (SLACK e LEWIS, 2002). 

 Especificação de qualidade é uma questão multidimensional. Qualquer produto ou 

serviço necessita usar várias dimensões de especificação para definir sua natureza. Essas 

diferentes dimensões podem ser basicamente divididas em especificações de qualidade “hard” 

e “soft”. As dimensões “hard” são aquelas que dizem respeito a aspectos objetivos do produto 

ou serviço. As dimensões “soft” estão mais associadas com aspectos da interação pessoal 

entre os consumidores e o produto ou serviço.  

 

Quadro 7 – Exemplos das dimensões “hard” e “soft” de especificação de qualidade 

 

Dimensões “hard” da 

especificação da qualidade 

Dimensões “soft” da 

especificação da qualidade 

Características 

Performance 

Confiabilidade 

Estética 

Segurança 

Integridade 

Amigável 

Atencioso 

Comunicativo 

Prestativo 

Cortesia 

Empatia 

Responsivo 

Fonte: SLACK e LEWIS (2002). 

 

 A qualidade enquanto conformidade refere-se à habilidade que a operação tem para 

produzir de forma confiável e consistente bens e serviços para atender as especificações 

definidas. Geralmente, nesse caso, as dimensões “soft” são mais difíceis de serem medidas e 
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atingidas (e geralmente estão ligadas a serviços). Mas a visão do que é qualidade pode variar 

para os clientes. Produtos com muitas características de qualidade poderão ser vistos como 

caros, e perderão clientes, enquanto produtos fabricados de uma forma menos elaborada 

poderão ser percebidos como produtos inferiores, perdendo clientes para outros produtos que 

oferecerem benefícios maiores. Outro ponto importante é que a prioridade de qualidade (como 

as outras prioridades), envolve um aspecto externo que lida com a satisfação do consumidor, e 

um aspecto interno que lida com a estabilidade e eficiência da organização.  

 

Rapidez 

 

A rapidez significa quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber seus 

produtos ou serviços. Na sua forma mais básica, representa o tempo entre o início de uma 

operação e seu término (SLACK e LEWIS, 2002). Para Slack (1993), tempo é mais do que 

dinheiro, o tempo melhora a oferta de valor ao cliente e ao mesmo tempo poupa custos para a 

operação. Isso pode estar relacionado a eventos externos, como exemplo, desde o momento 

em que o consumidor requer um produto ou serviço até a sua obtenção; ou internos, como o 

tempo entre a entrada do material na operação e a saída do material já processado. Um nicho 

de mercado pode considerar a velocidade de entrega um importante fator determinante da 

decisão de compra; dessa forma, rapidez pode significar também a disponibilidade de bens 

(CHRISTOPHER, 1992). No caso de supermercados, se os bens desejados pelos 

consumidores estiverem disponíveis nas prateleiras, poderão ser comprados, caso contrário, é 

provável que os consumidores adiarão a compra ou comprarão em outro lugar. A 

disponibilidade de uma empresa de fornecer um bem de forma rápida e confiável permite a 

cobrança de um preço maior por seus produtos e permite a obtenção de uma vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes mais lentos.  
 

Flexibilidade 

 

A Flexibilidade refere-se à habilidade de mudar a operação de alguma forma. O 

desenvolvimento de uma operação flexível é a capacidade de converter os processos que a 

empresa têm em novos processos, objetivando satisfazer às exigências de seus consumidores. 

Segundo Slack e Lewis (2002), a palavra flexibilidade pode significar duas coisas 

diferentes. a primeira é a habilidade de a operação assumir diferentes estados - tomar posições 
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diferentes ou fazer coisas diferentes. Dessa forma, uma operação é mais flexível que a outra 

se for capaz de fazer mais coisas – exibir uma larga faixa de habilidades. Isso pode significar 

que a operação é capaz de produzir uma grande variedade de produtos ou serviços, ser capaz 

de produzir em diferentes níveis de capacidade ou mesmo a facilidade com que consegue 

mover ao longo dos possíveis estados. Uma operação que se move de um estado para outro, 

mais rapidamente, com menos atritos, e de forma menos onerosa, é considerada mais flexível 

do que uma operação que só consegue fazê-lo a um alto custo ou com uma profunda ruptura 

organizacional. Esses elementos definem a “resposta” de um sistema – a condição de fazer a 

mudança. Dessa forma, a primeira distinção a ser feita é entre a faixa de flexibilidade – 

quanto a operação consegue mudar, e a flexibilidade de resposta – quão rápida a operação 

pode ser mudada. A outra distinção refere-se à flexibilidade da operação como um todo e 

como pode contribuir para a competitividade.  

A maioria das operações precisa estar em condições de mudar para satisfazer às 

exigências de seus consumidores. Especificamente, a mudança exigida por eles deve atender a 

quatro exigências: 

• Flexibilidade de produto e/ou serviço – ofertar produtos e serviços que sejam 

diferenciados;  

• Flexibilidade de composto (mix) – ofertar uma ampla variedade ou composto de 

produtos e serviços; 

• Flexibilidade de volume – capacidade de mudar as quantidades ou volumes 

diferentes de produtos e serviços solicitados; 
• Flexibilidade de entrega – capacidade de entregar produtos e/ou serviços de 

acordo com o tempo determinado pelos clientes.   

 

 Confiabilidade de Entrega 

  

 Essa prioridade competitiva está relacionada com as questões de confiabilidade nos 

prazos de entrega dos produtos ou serviços. A confiabilidade de entrega significa produzir e 

entregar os produtos e serviços no tempo em que foram prometidos aos consumidores. Além 

da entrega rápida, a confiabilidade da entrega é também importante, isto é, os produtos 

deveriam ser entregues aos clientes com uma variação mínima nos tempos de entrega. Os 

termos utilizados para se referir a essa prioridade competitiva variam de dependability a 

delivery performance. Atualmente, pode-se argumentar que a confiança da entrega é tão 
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importante quanto o lead time; isto é devido ao impacto de uma falha na entrega no prazo ser 

mais severa do que a necessidade de colocar a ordem antecipadamente. A planta de montagem 

de automóveis Nissan no Reino Unido opera com sucesso um sistema de JIT e, ainda assim, 

tem um lead time de três meses dos motores que importa do Japão. Isto é claramente possível 

por causa da alta confiança de fornecimento (CHRISTOPHER, 1992).  

 Embora não esteja diretamente relacionada com a prioridade competitiva a competição 

baseada no tempo tem sido uma forma de competição ou de obtenção de vantagens 

competitivas muito utilizada pelas empresas. Hayes et al. (2004) argumentam que obter 

vantagem competitiva por meio de operações superiores significa ganhar vantagem 

operacional. O tempo, segundo os autores, é uma forma importante de se obter tais vantagens.   

 

5.4.1.1 Efeitos externos das prioridades competitivas 

 

 Cada uma das prioridades competitivas tem outros efeitos externos e todas as 

prioridades influenciam os custos, conforme exemplificado abaixo (ver Figura 25). A seguir, 

são comentados alguns efeitos externos dessas prioridades (SLACK et al., 1997). 

• Operações de alta qualidade não desperdiçam tempo ou esforço de “retrabalho”, nem 

seus clientes internos são incomodados por serviços imperfeitos. Alta qualidade pode 

também significar custos baixos; 

• Operações rápidas reduzem o nível de estoque em processo entre as operações 

intermediárias, bem como diminuem os custos administrativos indiretos. Ambos os 

efeitos reduzem os custos globais da operação; 

• Operações flexíveis adaptam-se rapidamente às circunstâncias mutantes e não 

interrompem o restante da operação global. As operações intermediárias podem também 

trocar rapidamente as tarefas, sem desperdiçar tempo e capacidade, reduzindo 

novamente os custos. 
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Figura 25 – Efeitos externos das seis prioridades competitivas 

Fonte: adaptado de SLACK et al. (1997). 

 

Assim, na operação interna, uma forma importante de melhorar o desempenho dos 

custos é melhorar o desempenho dos outros objetivos operacionais. A implicação disso é 

importante por mostrar o relacionamento entre os aspectos internos e externos do desempenho 

das operações. Todas as operações estão interessadas em reduzir o custo de suas operações. 

Custos menores permitem a redução dos preços ou aumento do lucro, ou uma combinação de 

ambos. Assim como as organizações se preocupam com o custo de suas operações, essas 

devem também se interessar em custo, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade de 

entrega. 

 

5.4.1.2 Critério ganhador e qualificador de pedidos 

 

Segundo Hill et al. (1997), a estratégia de operações (assim como a de qualquer outra 

função), começa na concordância sobre os mercados – como uma companhia compete neles, 

as tarefas de operações que se seguem, os investimentos prioritários e os desenvolvimentos 
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que as operações precisam encarregar. Sem essa clareza, as funções são incapazes de 

desempenhar seu papel estratégico dentro do negócio. Com o objetivo de ganhar um grande 

entendimento de seus mercados, as companhias necessitam distinguir entre critérios 

qualificadores e ganhadores de pedidos. Os critérios qualificadores são aqueles critérios que a 

companhia deve atingir para se tornar elegível como um potencial fornecedor (HILL, 2000: 

37).  O ganhadores de pedidos, por outro lado, são aqueles critérios que servem para ganhar o 

pedido (HILL, 2000: 37). Eles provêem a entrada em novos mercados. Entretanto, isso não 

implica que qualificadores sejam menos importantes do que ganhadores de pedidos. A 

implicação prática é que, a performance nos qualificadores esteja limitada no nível necessário 

para permitir a entrada da empresa no mercado, enquanto que o ganhador de pedidos deve ser 

continuamente elevado para prover vantagens competitivas mais fortes (DA SILVEIRA, 

2003). Qualificadores têm características de perdedores de pedidos e assim, participam de 

forma decisiva na posição competitiva das companhias.  

Figura 26 – Critérios ganhadores e qualificadores de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HILL, 2000.  

 

Finalmente, qualificadores e ganhadores de pedidos são específicos do tempo e do 

mercado (HILL, et al., 1997). Eles serão diferentes de mercado para mercado e mudarão ao 

longo do tempo. Reconhecendo e provendo essas percepções, portanto, há uma grande 

distância das posições gerais dos mercados que tipificam a maior parte das discussões 

estratégicas das companhias. Diferença, e não similaridade, é marca de contraste dos 

mercados atuais. Percepções adequadas é um pré-requisito para desenvolver um suporte 

funcional e desenvolver uma direção estratégica para as funções chaves dentro da firma.  
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5.4.1.3 Os Trade-Offs 

Nem todos os objetivos de performance são igualmente importantes. Cada organização 

perceberá que algumas prioridades competitivas são mais importantes que outras. E também 

pela perspectiva de recursos as operações não podem ser excepcionalmente boas em cada 

aspecto de performance ao mesmo tempo. Essa idéia é usualmente referida como o conceito 

de trade-off, e foram originalmente articuladas pelo Professor Wickham Skinner, na 

Universidade de Harvard (SKINNER, 1969). 

 Os relacionamentos de trade-off entre as prioridades competitivas (custo, qualidade, 

flexibilidade, etc) implicam que a excelência em um objetivo usualmente significa 

performance pobre em algum ou todos os outros. A operação que tenta ser boa em todos os 

objetivos de performance acaba sendo medíocre em todos (SLACK e LEWIS, 2002). Uma 

questão inerente aos trade-offs é se é possível melhorar em todas as fronteiras competitivas ao 

mesmo tempo, ou se as companhias que objetivam atingir os altos níveis de performance 

devam reconhecer e escolher entre os trade-offs inerentes aos investimentos (HILL e 

PORTIOLI-STAUDACHER, 2003).  

 O conceito de trade-off tem tido muito interesse desde que Skinner (1969) colocou essa 

questão no centro do debate do paradigma da estratégia de manufatura. Apesar de passados 

trinta e poucos anos desde então, ainda existem posições significativamente diferentes 

tomadas por pesquisadores sobre a sua existência, bem como as implicações para os negócios. 

Esta tese tem a visão de que os trade-offs são uma característica inerente dos investimentos de 

operações e uma parte integral da contribuição de operações para o processo de formulação de 

estratégia. Por essa razão, a vantagem competitiva não deve ser buscada pela subjugação dos 

trade-offs, mas com a tomada de decisões de investimento que busquem otimizar os trade-offs 

em termos de alinhamento, com a contribuição estratégica da operação, para as necessidades 

dos mercados de uma companhia. Dessa forma, decisões mais bem alinhadas irão levar a 

investimentos apropriados que irão, a seu tempo, se tornar uma fonte de vantagem 

competitiva. Para isso, as escolhas de trade-off necessitam ser gerenciadas numa base 

contínua e dessa forma o alinhamento e re-alinhamento das operações com o mercado deve 

ser continuamente buscado.  
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5.4.2 O Processo da Estratégia de Operações 

  

As decisões de operações se desdobram em áreas de decisão. As áreas de decisões são 

divididas em duas amplas categorias denominadas decisões estruturais e infra-estruturais. A 

seguir, serão discutidas as áreas de decisão que têm maior impacto no projeto da rede de 

negócios. Os autores que atuam no campo de estratégia de operações e/ou manufatura 

referem-se a essas decisões de diversas maneiras como tarefas de operações, categorias de 

decisão ou áreas de decisão, como a seguir:  

 

Quadro 8 – Categorias de decisão da estratégia de operações 

Decisões Estruturais 
• Capacidade – quantidade, tipo e sincronização 

• Integração Vertical e Suprimentos – direção, extensão e balanceamento 

• Instalações – tamanho, localização e especialização/foco 

• Informação e Tecnologia de Processo – grau de automação, interconexão, liderar versus seguir 

Sistemas e Políticas Infra-estruturais 
• Alocação de Recursos e Sistemas de Orçamento de Capital 

• Sistemas de Recursos Humanos – seleção, habilidade, compensação, segurança 

• Sistemas de Controle e Planejamento – compras, planejamento agregado, programação, controle 

de inventários e/ou tempo de espera de processo 

• Sistemas de Qualidade – prevenção de defeitos, monitoramento, intervenção e eliminação 

• Sistemas de Recompensa e de Medição – medição, bônus, políticas de promoção 

• Sistemas de Desenvolvimento de Processo e Produto – líder ou seguidor, organização de times de 

projetos 

• Organização – Centralizada x descentralizada, quais decisões delegar, papel dos grupos de apoio  

Fonte: HAYES et al. (2004) 

  

Um dos primeiros autores a formalmente se preocupar com essas questões dentro da 

formulação de uma estratégia foi Hayes e Wheelwright (1984), que listaram oito questões que 

compõem uma estratégia de manufatura. Esses autores também as dividiram em duas 

categorias, chamadas de questões estruturais e infra-estruturais. O impacto coletivo dessas 

decisões estabelece limites para as capacidades estratégicas das operações de uma 

organização. O Quadro 8 demonstra a diversidade de decisões do projeto de operações. 

Segundo Hayes et al. (2004), as primeiras quatro decisões do quadro são tipicamente 

vistas como estruturais em função de sua natureza porque representam decisões relacionadas 
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com os atributos físicos das organizações. As outras sete decisões do quadro são denominadas 

infra-estruturais, porque descrevem sistemas, políticas e práticas que determinam como os 

aspectos estruturais da organização são gerenciados. As questões relacionadas com as áreas de 

decisão também variam conforme os autores. Na Tabela 2 são apresentadas as diferentes 

perspectivas nas áreas de decisão, dentro de uma estratégia de operações.  

 
Tabela 2 - Perspectivas diferentes nas áreas de decisão, dentro de uma estratégia de operações  
 

 
Áreas de Decisão  

Hayes et 
al. (1984, 
1988*, 
2004*) 

Fine e 
Hax 
(1985) 

Samson 
(1991) 

Miltenburg 
(1995) 

Skinner 
(1996) 

Hill 
(2000) 

Slack e 
Lewis 
(2002) 

Decisões Estruturais        
Tecnologia de Processo √ √ √ √ √ √ √ 
Capacidade √ √ √ √ √ √ √ 
Instalações √ √ √ √ √ √ √ 
Integração Vertical √  √ √ √ √ √ 
Decisões Infra-estruturais        
Recursos Humanos √ √ √ √ √ √ √ 
Organização √  √ √  √ √ 
Qualidade √ √ √   √ √ 
Controle e Planejamento 
da Produção 

√  √ √ √ √ √ 

Desenvolvimento de 
Produto 

  √* √ √     

Sistemas de Medida de 
Performance 

  √*   √ √   

Fonte: (LEONG et al., 1990 e RUDBERG e OLHAGER, 2003) (adaptado). 
 
 

Diversos autores usam denominações diferentes para as áreas de decisão, como o 

exemplo de Slack e Lewis (2002), que agruparam as áreas de decisão de Recursos Humanos, 

Organização, Qualidade, Planejamento e Controle da Produção em uma área de decisão mais 

ampla chamada de Desenvolvimento e Organização. Alguns autores como Fine e Hax (1985), 

também tratam o relacionamento com fornecedores como questões mais amplas da integração 

vertical.  

Na literatura tradicional sobre estratégia de operações, foram elaborados modelos de 

integração entre as áreas de decisão e as prioridades competitivas sob a perspectiva de uma 

unidade de negócios. O ponto fraco é que esses modelos não contemplavam uma perspectiva 

mais ampla, ou seja, a estratégia de operações da rede de empresas. Outro ponto que deve ser 

ressaltado é que ficou relegado a um segundo plano o papel das prioridades competitivas 

como uma “tradutora” do valor para o cliente. Portanto, torna-se claro que na literatura 
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tradicional em estratégia de operações as áreas de decisão e as prioridades competitivas não 

eram tratadas em função do valor para o cliente.  

As áreas de decisão acima listadas que têm um maior impacto nas redes física, de 

valor e negócios serão agrupadas numa área de decisão mais ampla, denominada de Projeto da 

Rede. As áreas de decisão que estão diretamente relacionadas ao projeto da rede de negócios e 

que serão tratadas neste estudo são as decisões de Integração Vertical (incluindo os 

relacionamentos com fornecedores) e as de Instalações. Portanto, estaremos ampliando a 

discussão sobre as questões que têm um impacto direto no projeto da rede de negócios. A 

seguir, serão examinados com mais detalhe cada um dos componentes dessa área de decisão. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

PROJETO DA REDE DE NEGÓCIOS 

 

Para delimitar o contexto de uma operação em relação a outras operações é útil ter 

uma perspectiva de rede. Nenhuma parte da operação vive em isolamento; cada operação é 

parte de uma rede maior e interconectada com outras operações. Algumas da empresas com as 

quais a operação interage são formadas por seus fornecedores e consumidores no nível de 

relacionamento vertical, e por empresas financeiras e concorrentes no nível de relacionamento 

horizontal. O fluxo através da rede de relacionamentos verticais é formado por materiais, 

peças, montagens, informação e às vezes, pessoas. Ao lado dos suprimentos existem os 

fornecedores que entregam peças, informação ou serviços. Esses fornecedores têm seus 

próprios fornecedores, os quais, por sua vez, podem ter seus próprios fornecedores, e assim 

por diante. Ao lado da demanda, a operação tem consumidores, que podem não ser os 

consumidores finais da operação, ou seja, ter seus próprios consumidores. Existem ainda 

outros tipos de relacionamentos tidos como horizontais que incluem desde os concorrentes até 

empresas financeiras e agências governamentais (GOBBO JUNIOR et al., 2004). 

No nível estratégico os gerentes de operações estão envolvidos em desenhar a forma 

da rede na qual sua operação está localizada. Essas decisões estratégicas começam com a 

determinação de objetivos para a posição de uma operação na rede. Isso ajuda a determinar a 

extensão na qual uma operação escolhe ser “verticalmente integrada” na rede, a localização de 

cada operação dentro da rede e capacidade de cada parte da rede.  

Num nível mais estratégico, a atividade de projetar da gestão de operações deve incluir 

a rede total da qual a operação faz parte. Existem três razões importantes para isso: 

• Isso ajuda a empresa entender como pode competir efetivamente - o consumidor e 

fornecedor imediato são as principais fontes de preocupação para as empresas. Às 

vezes a empresa precisa olhar além desses contatos imediatos e ver a si própria no 

contexto da rede como um todo, de forma a poder entender o comportamento dos 

consumidores e fornecedores. Confiar somente na rede imediata significa pôr muita fé 

no julgamento de alguém sobre coisas que são centrais para a competitividade da 

empresa. 
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• Isso ajuda a identificar ligações particularmente significantes na rede – a chave para 

entender a rede de suprimentos consiste em identificar as partes da rede de 

suprimentos, as quais contribuem para os objetivos de performance que são 

valorizados pelos consumidores. Essa análise provavelmente irá mostrar que cada elo 

contribui para alguma coisa, mas nem todas as contribuições serão igualmente 

significantes;  

• Isso ajuda a empresa focar na sua posição de longo prazo na rede – existem 

momentos em que partes da rede ficam mais fracas que outras. Uma visão de longo 

prazo deve pesar as vantagens relativas a serem ganhas ao se acessar ou substituir o 

elo fraco. 

 

 

6.1 ÁREAS DE DECISÃO DO PROJETO DA REDE DE NEGÓCIOS 

 

A visão de rede é útil porque permite decisões de projeto importantes (SLACK e 

LEWIS, 2002). Essas decisões não são tomadas muito freqüentemente, mas são as mais 

importantes decisões relacionadas à rede de negócios. Entre essas decisões estão: 

1) quanto da rede deveria a operação ter propriedade?  Deveria ser proprietária de um de seus 

fornecedores, consumidores, empresas de financiamento ou concorrentes?  

2) Onde deveria estar localizada cada parte da rede possuída pela empresa? Uma vez que a 

empresa decide terceirizar parte de suas operações, sejam verticais ou horizontais, onde essas 

empresas deveriam estar localizadas? 

3) Qual o tamanho a rede, na qual a empresa está inserida, deveria ter em qualquer ponto de 

tempo?  

Tradicionalmente, as áreas de decisões de integração vertical (incluindo o 

relacionamento com fornecedores) e instalações eram restritas a plantas individuais. Rudberg 

e Olhager (2003) e Hayes et al. (2004) propuseram uma ampliação das perspectivas de 

integração vertical e instalações para as redes de suprimentos e redes intra-empresas. Será 

necessário fazermos um exercício semelhante, mas numa perspectiva mais holística, que 

englobe as redes físicas, de valor e negócios para propormos uma abordagem metodológica de 

investigação.  

A seguir, serão discutidas as questões de interesse no projeto de uma rede de negócios. 

Analisaremos em detalhes as diferentes visões a respeito de cada uma das questões 
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tradicionais de estratégia de operações em relação às redes físicas, de valor e negócios, numa 

área de decisão mais ampla, intitulada “Projeto da Rede de Negócios”. 

 

6.1.1 Integração Vertical 

 

Como indicado por Langlois e Robertson (1995), na literatura econômica existem duas 

abordagens para as fronteiras da empresa: da perspectiva de propriedade e da perspectiva de 

coordenação. A propriedade é entendida como a possessão de “direitos residuais”, enquanto a 

coordenação é associada com a hierarquia. A integração vertical é a extensão na qual uma 

organização possui a rede da qual ela faz parte. Como senso estratégico, permite à 

organização avaliar a possibilidade de adquirir fornecedores ou consumidores. No nível de 

produtos ou serviços significa que a operação deve decidir se deve fazer um componente 

individual ou realizar um serviço por si mesma, ou alternativamente comprá-lo de um 

fornecedor. Uma das principais decisões de interesse tanto para a rede de suprimentos como 

para a rede de valor é qual a extensão dessas redes deveria ser possuída por cada negócio. Isso 

é usualmente chamado de extensão da integração vertical. A alternativa a integração vertical 

são algumas das formas de relacionamento, não necessariamente envolvendo propriedade 

(SLACK et al., 1998). Entende-se por integração vertical o fato de uma companhia agregar 

fases em sua cadeia produtiva, aumentando o número de produtos ou processos intermediários 

para uso próprio, que anteriormente eram manufaturados ou comercializados por terceiros, o 

que significa administrar um conjunto de operações que pode ir da produção da matéria prima 

à distribuição ao cliente final (REZENDE, 1997).  

Um exemplo de uma empresa que tinha um alto grau de integração vertical é a Ford do 

início do século XX. Nesse caso, podíamos visualizar uma empresa atuante, desde a extração 

da matéria prima até a venda direta ao consumidor final. Atualmente, as empresas 

dificilmente atuam de maneira similar à Ford daquela época, procurando desempenhar 

somente as atividades consideradas mais importantes, de acordo com alguma forma de 

priorização (JARILLO, 1993). A exemplo das redes de suprimentos onde circulam 

predominantemente materiais com existência física, as empresas de serviços também têm de 

gerenciar redes de fornecimentos que podem ser tão ou mais complexas que as redes de 

operações que produzem produtos (CORRÊA e CAON, 2002).  

A integração vertical, como área de decisão da estratégia de operações 

tradicionalmente, trata da questão de propriedade entre os diferentes estágios na rede de 

suprimentos. Essa decisão é aplicável à rede física, de valor e negócios, desde que a visão seja 
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não somente em termos de empresas na cadeia de suprimentos mas de quaisquer empresas 

participantes no ambiente interfirmas. 

Segundo Hayes e Wheelwright (1984) a estratégia de integração vertical de uma 

organização é definida em termos de: 

• A direção da expansão - quando uma empresa começa a desempenhar fases ou 

atividades de seu processo, que tradicionalmente eram executadas por seus 

fornecedores, diz-se que ela está integrando para trás. Por outro lado, quando a 

empresa se move na direção de seus clientes, trata-se de integração para frente; 

• A extensão requerida pelo processo - Uma vez estabelecida a direção da expansão, 

uma organização deve decidir quão longe deve levar a extensão da integração vertical. 

Algumas organizações decidem não integrar muito longe a partir de sua posição 

original na rede; 

• O balanceamento entre os estágios verticalmente integrados - O balanço da parte da 

rede que é possuída pela empresa é a quantia de capacidade a cada estágio na rede, o 

qual está devotado para suprir o próximo estágio. Então, um relacionamento de rede 

balanceado é aquele em que um estágio produz somente para o próximo estágio na 

rede e satisfaz totalmente seus requerimentos. 

 

A seguir, serão detalhadas cada uma das questões relacionadas à estratégia de integração 

vertical de uma organização. 

 

A direção da integração vertical 

A primeira decisão numa organização deve levar em consideração a direção de 

qualquer propriedade na rede. Na Figura, os retângulos não representam somente empresas, 

mas atividades que devem ocorrer para que o pacote de valor oferecido ao cliente atenda ou 

supere as suas expectativas. Desse grande conteúdo de atividades, em grande parte definidas 

em termos da engenharia e projeto dos processos, qualquer empresa presente na rede 

necessita, em algum momento, decidir estrategicamente qual ou quais dessas atividades irá 

executar com recursos próprios (insourcing) e qual ou quais irá terceirizar (outsourcing). 

Estas decisões são denominadas de decisão de comprar ou fazer (make or buy decisions, na 

literatura internacional). Outsourcing pode ser definido como um termo diferente de sub-

contratação. Na realidade, não somente os bens e serviços passam a ser provido por um 

fornecedor externo, mas a empresa faz esta escolha deliberadamente. O objetivo é liberar 

recursos como patrimônio, infra-estrutura, pessoas e competências para outras atividades que 
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gerem maior retorno. Admite-se, assim, que a empresa concentre esses recursos sobre 

atividades as quais demandem clara vantagem competitiva. Outsourcing é também uma 

decisão estratégica, visto que inclui entre os critérios para a escolha de parceiros 

considerações sobre a tecnologia empregada pelo fornecedor e suas tendências, e não 

simplesmente o tamanho deste. Insourcing significa desenvolver bens e serviços internamente 

os quais eram anteriormente providos por um fornecedor externo (GOBBO JUNIOR e PIRES, 

1997). 

As decisões de comprar ou fazer podem levar a uma maior ou menor integração 

vertical, seja para frente (comprando clientes ou passando a executar suas atividades), ou para 

trás (comprando fornecedores ou passando a executar suas atividades).  De acordo com Slack 

et al. (1997) a estratégia de expandir-se no lado do fornecimento da rede é chamada 

integração vertical a montante (upstream) ou para trás, e de expandir-se no lado da demanda é 

chamada integração vertical a jusante (downstream) ou para frente. De acordo com Jarillo 

(1993), quando uma empresa começa a desempenhar fases ou atividades de seu processo que 

tradicionalmente eram executadas por seus fornecedores, diz-se que ela está integrando para 

trás. Por outro lado, quando a empresa se move na direção de seus clientes, trata-se de 

integração para frente (Figura 27). 

Weiss (1996) aponta a freqüente entrada em negócios de capital intensivo quando uma 

empresa vai em direção das matérias primas (integração para trás). Já quando a empresa 

integra para frente, ela acaba enfrentando funções de marketing muito mais complexas do que 

aquelas praticadas nas etapas intermediárias da cadeia produtiva. A integração vertical para 

trás permite à organização ter controle sobre seus fornecedores, e é usualmente utilizada para 

se ganhar vantagens de custos ou para prevenir que os competidores ganhem controle sobre 

importantes fornecedores (SLACK et al, 1998). A integração vertical para frente, por outro 

lado, permite um contato mais próximo com seus consumidores. Por essa razão a integração 

vertical para frente é considerada um movimento estratégico ofensivo. 
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Figura 27 – A Direção da Integração Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SLACK et al. (1998) (adaptado) 

 

A direção da expansão da rede física tradicionalmente é dividida entre expansão para 

trás e para frente. Nas redes de valor e negócios a direção da expansão não pode ser utilizada 

nesses termos, porque existe uma séria de atividades paralelas que não se resumem a um fluxo 

anterior ou posterior, mas a relacionamentos verticais e horizontais que englobam não 

somente fluxos físicos, mas também fluxos de informações e financeiros. Essa expansão pode 

ser caracterizada como integração horizontal, na qual a integração vai em direção daquelas 

atividades paralelas que afetam aos consumidores diretamente. Hakansson e Snehota (1995) 

referem-se às unidades da rede física como tendo um caráter vertical e que as unidades que 

afetam a relação com os consumidores como tendo um caráter horizontal. Então podemos 

verificar que a direção da integração vertical da rede física tem caráter vertical, enquanto que 

as redes de valor e negócios têm um caráter horizontal. Outra questão é que um integrante da 

rede física pode estar participando de mais uma rede (valor ou negócios). 
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A extensão da integração vertical 

Uma vez estabelecida a direção da expansão, uma organização deve decidir quão 

longe deve levar a extensão da integração vertical. Algumas organizações decidem não 

integrar muito longe, a partir de sua posição original na rede. Alternativamente, outras 

organizações escolhem se tornar extensivamente verticalmente integradas. Toma-se o 

exemplo da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) do Grupo Votorantin, a qual está 

envolvida na produção de lingotes de alumínio, a partir de minérios. Essa empresa é produtora 

de uma grande porcentagem da energia utilizada em sua produção. O exemplo ilustra uma 

expansão estreita da integração vertical, mas a integração vertical pode ter uma expansão 

larga também.  

A decisão da Extensão da Integração Vertical vai da propriedade de uma operação a 

todas as operações ao longo da rede. Se uma empresa possui a rede física inteira, a questão da 

extensão domina a área de decisão integração vertical, desde que uma empresa não possa 

integrar para frente ou para trás, nem balancear suas relações com outros fornecedores 

(RUDBERG e OLHAGER, 2003). Isso, por definição, não se constituiria numa rede física, 

pois esta é composta de outras organizações. Conceito semelhante aplica-se às redes de valor 

e negócios, desde que não se comportem como redes. A extensão da integração vertical pode 

variar entre as empresas participantes da rede de física (caráter vertical), mas pode também 

considerar empresas que atuam nas redes de valor e de negócios (caráter horizontal). No caso 

de integração de uma empresa, leva-se em consideração também o caráter vertical e 

horizontal da rede do qual essa empresa faz parte. 

 

O balanceamento entre os estágios 

A decisão final de integração vertical não é restrita somente à propriedade da rede, é 

relacionada também à capacidade e, até um certo ponto, ao comportamento de cada estágio na 

rede. O balanço da parte da rede que é possuída pela empresa é a quantia de capacidade a cada 

estágio na rede, o qual está devotado para suprir o próximo estágio. Então, um relacionamento 

de rede balanceado é aquele em que um estágio produz para o próximo estágio na rede e 

satisfaz totalmente seus requerimentos (SLACK et al., 1998). Menos do que o balanço cheio 

nos estágios, permite que cada estágio venda a sua produção para outras companhias ou que 

compre alguns de seus suprimentos de outras companhias. Redes balanceadas têm a virtude 

de simplicidade e também permitem que cada estágio tenha foco nos requerimentos do 

próximo estágio ao longo da rede. Tendo que suprir outras organizações, talvez com pequenas 
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diferenças nos requerimentos, pode servir para distrair o que é demandado pelo seu 

consumidor primário. Entretanto, às vezes não é possível uma rede totalmente auto-suficiente.   

Na rede física, o desafio é atingir o equilíbrio entre todas as partes ao longo da rede 

física por meio de cooperação. As ligações com os fornecedores são também uma função de 

seu poder de barganha e estão refletidas nas margens dos fornecedores/parceiros. Essas 

percepções relativas de poder influenciam as posições de barganha que os atores sentem que 

podem tomar (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). O balanço tanto na rede física como nas 

redes de valor e negócios está relacionado não somente com a cooperação, mas também com 

as posições de barganha exercida pelos atores da rede. 

 

6.1.1.1 Os efeitos da integração vertical 

 

Para Hayes et al. (2004) a vantagem do outsourcing está baseada nas economias de 

especialização (ou foco). Focando seus recursos numa série estreita de atividades ou 

competências, uma organização é capaz de ter uma performance melhor do que uma 

organização que realiza uma faixa mais ampla de atividades ou competências. O outsourcing 

possibilita a uma companhia tomar a vantagem dos fatores de custos inferiores dos 

fornecedores (particularmente salários), e utilizar a força do mercado para procurar baixar os 

custos ou melhorar a qualidade. Ou pode, simplesmente, explorar a disposição do fornecedor 

de aceitar uma taxa de rentabilidade menor que a demanda de seus próprios acionistas. 

Apesar de toda a discussão da terceirização, como todas as outras atividades 

estratégicas, a questão é mais complexa do que parece a princípio. Existem custos e riscos 

associados com o outsourcing (HAYES et al., 2004). Deve ser lembrado que a desintegração 

vertical por uma série de firmas pode levar, por outro lado, à elevação da integração vertical 

por parte das empresas fornecedoras. Hayes et al. (2004) citam o como exemplo a Solectron, 

a maior empresa de manufatura sob contrato do setor eletro-eletrônico. Essa empresa era 

inicialmente confinada a produção, mas à medida que as empresas de eletrônica foram 

mudando suas estratégias e focando em projeto de sistemas e montagem, a Solectron viu uma 

oportunidade para se integrar verticalmente no projeto de componentes e sub-montagens. 

Recentemente, decidiu integrar verticalmente em compras e logística também. 

  Usualmente a manufatura é citada como uma atividade não-estratégica que deveria 

ser terceirizada. No entanto o que vem ocorrendo é que cada vez mais as companhias nos 

países desenvolvidos estão terceirizando atividades enquadradas como de alta tecnologia, 

como pesquisa e desenvolvimento, projeto de produto, software e gestão de sistemas de 
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informação.  Um estudo feito pela Forrester Research, em 2003, e citado por HAYES et al. 

(2004) prevê que as companhias americanas poderiam mover mais de 3 milhões de empregos 

(representando mais de US$ 130 bilhões em salários) para fora do país, nos próximos 15 anos. 

Um outro estudo realizado em 2003 pela empresa de consultoria americana A. T. Kearney 

mostra para quais países as empresas americanas vêm terceirizando suas atividades de 

serviços (Figura 28).  

 

Figura 28 – Para onde as empresas americanas estão transferindo suas atividades de serviços. 

 
Fonte: A. T. Kearney (2003) (adaptado) 

 

Os benefícios e limitações da integração vertical são complexos, e organizações em 

circunstâncias diferentes, com objetivos diferentes, provavelmente tomarão decisões 

diferentes. A literatura (WEISS, 1996; JARILLO, 1993), no entanto, evidencia algumas 

razões que podem levar uma empresa a adotar uma postura de verticalização: 

a) Segurança quanto ao fornecimento: A integração vertical pode fornecer maior controle 

sobre itens como: qualidade, preço, especificações técnicas, atendimento ao consumidor, 

escoamento da produção, ritmo da expansão, etc; 

b) Redução de Custos: A redução de custos pela integração pode ser divida em três categorias: 

1) Custo de Coordenação: Um fluxo contínuo e elevado de informações sujeito a mudanças 

constantes exige um alto grau de coordenação entre empresas, que pode, supostamente, ser 
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conseguido quando a atividade é desenvolvida na própria empresa. 2) Custos de Processo: A 

integração pode reduzir custos em processos produtivos, e ter o aproveitamento de sinergias 

entre as diversas fases. 3) Custos de Distribuição: A integração pode levar a uma redução 

quando o custo de distribuição por terceiros é elevado ou ineficiente.  

c) Mecanismo de aproximação com o cliente: A integração vertical, principalmente para 

frente, pode funcionar como um elemento sinalizador ou moderador de mercado e possibilitar 

um contato mais estreito com o consumidor final. 

d) Proteção em atividades específicas: Manter em casa as tecnologias e conhecimentos 

adquiridos.  

e) Combater situações monopolistas: Evitar se tornar refém do fornecedor/cliente. 

f) Intenção de Crescer em Tamanho: Quando uma empresa atingir um nível de crescimento 

estável em sua fatia de mercado, ela poderá optar por adicionar outra atividade à organização.  

 

Segundo os autores Weiss (1996) e Jarillo (1993), encontram-se os seguintes aspectos 

negativos da integração vertical: 

a) Perda de eficiência por falta de escala: Uma empresa pode não conseguir vencer as 

barreiras de entrada num determinado negócio e desempenhar operações com menor 

eficiência que os contratados em termos de economias de escala. Mesmo se as necessidades 

da empresa forem menores do que a escala mínima de produção, e ainda assim, a empresa 

decidir integrar essa atividade, ela se deparará com duas possibilidades: 1) Fabricar apenas a 

quantidade demandada para atender as necessidades da empresa (menor que a escala mínima), 

operando com menor eficiência que os fornecedores que têm economia de escala, e por 

conseqüência, com menor eficiência que seus competidores, os quais comprarão destes 

fornecedores; 2) Fabricar em quantidades maiores que as suas necessidades, de modo a atingir 

a economia de escala, vendendo o excesso ao mercado e, portanto, competindo com 

fornecedores externos.  

b) Perda de Flexibilidade: 1) Flexibilidade Setorial: Muitas vezes, quando uma empresa 

utiliza a integração vertical, ela acaba se aprofundando em seu campo de atuação, reduzindo 

sensivelmente sua flexibilidade econômica e produtiva, em função da maior amarração ao seu 

atual mercado, negócio ou processo produtivo. b) Flexibilidade Tecnológica: A integração 

pode levar à perda de flexibilidade com relação a utilização de novas tecnologias introduzidas 

pela concorrência.  

c) Barreira ao Aprendizado com fornecedores: Uma das grandes fontes de inovação são os 

fornecedores e clientes de uma empresa. A perda de contatos externos, devido à integração 
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vertical, afasta naturalmente a empresa da exposição a novas idéias e informações que 

transitam pela indústria. 

 

Uma das questões relevantes discutidas nesta tese, não analisa se a integração vertical 

ou a terceirização são boas formas de organizar as operações, mas sob que condições uma 

empresa deveria verticalizar ou terceirizar sua produção. A questão levantada na presente tese 

revela implicitamente (e explicitamente também) que não existe uma forma única (ou melhor) 

de organizar a produção. Essas formas ou estruturas de organização variarão em função de 

uma série de fatores, dentre os mais importantes estão: o ambiente no qual está inserida a 

organização e o valor para os clientes dessa rede. 

 Para alguns autores (TEECE, 1986; LANGLOIS e ROBERTSON, 1995; 

NOOTEBOOM, 1999; BOWMAN e AMBROSINI, 2000; HAYES et al., 2004) para se 

decidir os arranjos estruturais que seriam mais adequados e em quais situações podem ser 

usados é preciso levar em consideração uma série de quatro fatores: (1) os recursos ou 

capacidades; (2) requerimentos de coordenação; e (3) controle estratégico e riscos; (4) 

velocidade das mudanças e caráter do conhecimento.  

1) Recursos ou capacidades – em alguns casos a integração vertical não é possível em 

função de a companhia não dispor dos recursos financeiros para adquirir ou construir os 

ativos requeridos. A limitação de capacidade também tem um papel importante. Nenhuma 

empresa pode realizar todas as coisas de uma forma bem feita. O tempo requerido para 

construir ou adquirir uma série de capacidades podem impor uma restrição à estratégia de 

integração vertical de uma companhia. Em alguns ambientes de rápido desenvolvimento, o 

tempo necessário para construir ou mesmo adquirir certas capacidades pode ser proibitivo. A 

integração em propriedade é requerida se for impossível alugar o recurso complementar de 

uma firma externa numa base local; 

2) Requerimentos de coordenação – historicamente a justificativa para a integração 

vertical estava baseada na necessidade de coordenação estreita entre ativos e atividades. As 

formas de governança podem atingir graus variados de coordenação, no entanto, cada tipo é 

mais adequado a certos tipos de problemas e desafios. Como a coordenação requer a troca de 

informação, a Internet tem possibilitado às organizações se dispersarem geograficamente e 

ainda assim coordenar suas operações de forma eficiente e rápida. No entanto, em muitos 

tipos de atividades operacionais, a informação que é utilizada tem um caráter tácito, que 

requer uma coordenação estreita e que não é fácil de ser capturada numa forma codificada, a 

qual é passível de ser transmitida eletronicamente, o que geralmente requer uma comunicação 
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extensiva entre pessoas num mesmo ambiente. Para Langlois e Robertson (1995) a  integração 

de atividades sob uma propriedade unificada pode ser requerida no caso em que os ativos ou 

produtos são complementares e o monitoramento da performance é problemático. A 

coordenação unificada de ativos complementares em uma hierarquia pode ser requerida sob 

algumas circunstancias, como a presença de economia de escopo; 

3) Controle estratégico e riscos – uma outra implicação da integração vertical são as 

implicações do outsourcing para o controle estratégico e riscos. Uma das implicações do 

termo controle estratégico é que as redes de suprimentos devem ser criadas não somente para 

criar valor, mas também para capturá-lo. Enquanto o valor é criado pelos membros da 

organização, a captura do valor é determinada pelas relações de poder percebidas entre os 

agentes econômicos (BOWMAN e AMBROSINI, 2000). Dessa forma, criar uma rede de 

suprimentos eficiente não garante que uma empresa irá extrair lucros adicionais dessa rede, 

são necessários mecanismos de controle. Os riscos estratégicos estão ligados aos custos de 

troca de fornecedores. Se um componente utilizado é uma commodity os custos de troca são 

relativamente baixos, o que permite à empresa ter a vantagem de explorar os benefícios dos 

arranjos baseados em mercado. Existem outras situações em que a natureza dos investimentos 

nas tecnologias, plantas, equipamento ou ativos intangíveis faz com que os custos de troca 

sejam tão altos que uma companhia se encontraria presa a um parceiro particular durante um 

período de tempo. Particularmente, a integração pode ser necessária para prevenir o mau uso 

da dependência por parte do parceiro, no caso de especificidade com ativo complementar, que 

leve a custos de troca que punam a saída do relacionamento (LANGLOIS e ROBERTSON, 

1995). Teece (1986) argumenta que pode ser necessário manter a exploração de uma novidade 

dentro da firma em que foi gerada, se não houver outra forma de apropriar as rendas da 

inovação. Em outras palavras, a integração pode ser necessária para prevenir derramamento; 

4) velocidade das mudanças e caráter do conhecimento - Quando a mudança é em 

menor ritmo e mantida dentro de padrões existentes para as interfaces entre as partes, a 

mudança desintegrada é viável. Langlois e Robertson (1995) reconhecem que existe um tipo 

de mudança radical com a qual as empresas grandes não conseguem lidar direito. Para esse 

tipo de incerteza, uma rede descentralizada atua muito melhor. Isso aparentemente remete à 

discussão de quando manter laços fortes ou fracos. A coerência sistêmica e conhecimento 

tácito requerem laços fortes, mas laços fracos são necessários para a inovação, de forma a 

manter a geração de novidades ou não redundância. A rede de valor de laços fortes ou fracos 

depende do trade-off entre vantagens da não-redundância, grande flexibilidade e a 

desvantagem da transferência problemática, quando o conhecimento é tácito e/ou sistêmico. O 
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trade-off favorece laços fracos na extensão que a inovação envolvida é mais radical. Laços 

fortes alinham com as conexões sistêmicas existentes e dessa forma, obstruem novas 

combinações.  

Essas considerações são cruciais para a escolha da forma de uma aliança e sua 

governança. Por exemplo, quando prevalece a demanda por inovação radical e conhecimento, 

deve ser esperada uma mudança de forma mais integrativa em direção a formas de cooperação 

mais desintegradas, como uma mudança de aquisições e fusões para joint ventures e alianças 

que não envolvam capital. O Quadro 9 resume algumas das vantagens e desvantagens das 

duas alternativas de integração em relação às redes simultâneas.  

 

Quadro 9 – Vantagens e desvantagens da integração virtual e vertical/horizontal em relação as 

redes de negócios. 

  Integração Virtual Integração Vertical / 
Horizontal 

Vantagens: 
 

Economia de escala pela 
especialização. 

Pode ajudar a reduzir 
custos e melhorar a 
qualidade. 

Rede Física 

Desvantagens: Sujeita à organização de 
oportunismo por parte de 
fornecedores. 

Resulta em perda de 
flexibilidade. 

Vantagens: 
 

Proximidade cognitiva e 
interação fechada para a 
comunicação eficiente e para 
a transferência de 
conhecimento tácito. 
 

Controle para determinar 
quem faz o que dentro da 
rede de valor. 

Rede de 
Valor 

Desvantagens: Aumenta o risco de 
derramamento de 
conhecimento.  

Redução das alternativas 
para: obtenção das 
condições que permitam 
atender as necessidades dos 
consumidores, fontes de 
inovação. 

Vantagens: 
 

Diversidade de experiência e 
competência, a qual rende 
informação “não-
redundante”. 

Continuidade necessária 
para recuperar 
investimentos necessários. 

Rede de 
Negócios 

Desvantagens: Sujeito a oportunismo por 
parte de parceiros na 
identificação de 
oportunidades de negócios. 

Perda de foco nas 
atividades principais do 
negócio. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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6.1.2 Relacionamento na rede de negócios 

 

A partir do momento em que se toma a decisão de utilizar-se de fornecedores externos 

deve ser decidido o tipo de relacionamento que será desenvolvido com os mesmos, tanto para 

a rede física como para a rede de valor e negócios. Um fato importante é o impacto que esses 

fornecedores geram em termos de contribuição para o cliente final. Esse fator, bem como a 

tendência da tecnologia e da competitividade dos parceiros, vão determinar o tipo de 

relacionamento que a empresa vai desenvolver com o parceiro de negócios. Essa decisão tem 

sido enfatizada nos últimos anos com a tendência de as empresas se focarem nas suas 

competências essenciais e terceirizarem o que não seja tido como essencial. 

Não parece plausível que sejam tratadas todas as empresas para quem se terceiriza 

uma atividade, da mesma forma. Um banco, por exemplo, que decida terceirizar seu “call 

center”, ou a central de atendimento telefônico, provavelmente terá com esta empresa um 

relacionamento diferente daquele que terá, por exemplo, com a empresa a quem o banco 

terceirizou o serviço de limpeza predial. Isso porque a atividade de atendimento telefônico 

pode ter um impacto talvez mais relevante na percepção de qualidade de serviço dos clientes 

do banco que a empresa de limpeza predial (CORRÊA e CAON, 2002). 

Para Hayes et al. (2004) a integração vertical e o outsourcing oferecem diferentes 

abordagens para ganhar acesso a um ativo de algum tipo. Enquanto a integração vertical 

envolve a propriedade dos ativos, o outsourcing envolve algum tipo de relacionamento 

contratual com uma outra entidade (um fornecedor, consumidor ou parceiro), que possui o 

ativo. Dessa forma, existe uma série de estruturas de governança e arranjos contratuais no 

qual as firmas podem entrar para ganhar acesso aos ativos. 

 

Figura 29 – Continuum de Estruturas de Governança 

 

 

 

 

 

Fonte: HAYES et al. (2004) 

 

O termo integração “virtual” é usualmente utilizado para denotar uma relação que 

envolve um alto grau de coordenação e cooperação entre duas empresas. As escolhas dos 

Integração Vertical Integração “Virtual” Alianças Estratégicas Mercado 
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arranjos de alianças mais apropriados, assim como outras estruturas de governança provêem 

um continuum de escolhas que são melhores, assim como no caso da integração vertical, sob 

determinadas circunstâncias (HAYES et al., 2004). 

Bensaou (1999) pesquisou uma quantidade de empresas japonesas e americanas para 

tentar entender como elas gerenciavam seu “portfólio” de relacionamentos com fornecedores 

e clientes. Chegou à conclusão que os tipos de relacionamento correlacionavam-se com o 

nível de especificidade dos investimentos feitos por fornecedor e cliente no relacionamento 

(investimentos especificamente alocados para servir ao relacionamento comercial específico). 

Para o autor, a elevação do custo de transação implica na necessidade de um relacionamento 

mais estreito. Os resultados, embora se referindo à indústria automobilística, também podem 

dar insights interessantes na gestão de carteiras de relacionamentos entre empresas. 

A primeira conclusão a que Bensaou (1999) chega é a de que o nível de especificidade 

de investimentos do fornecedor e do cliente varia, definindo quatro tipos básicos de 

relacionamento: mercado; comprador cativo; fornecedor cativo e parceria estratégica. Outra 

variável que parece influenciar no tipo de relacionamento é o custo de troca do fornecedor, a 

ser incorrido pelo cliente. Este custo reflete uma certa quantidade de condições: quanto maior 

a especificidade de ativos (informação, tecnologia, entre outros) do cliente alocados no 

relacionamento específico, maiores os custos de troca; quanto mais monopolista o fornecedor 

for, maiores os custos de troca e quanto maiores os custos de transação envolvidos, maiores os 

custos de troca. Segundo Bensaou (1999), os diferentes tipos de relacionamentos podem ser 

desejáveis conforme as especificidades: 

Mercado Puro – o relacionamento do tipo “mercado puro” caracteriza-se por uma 

troca limitada de informações, em geral, restringindo-se à especificação de compra, 

quantidades e prazos de entrega necessários, preço e condições de pagamento. Usualmente as 

empresas utilizam atividades de cotações para realizar as transações.  

Contratos de médio e de longo prazo – muitas vezes empresas relacionam-se 

comercialmente por longos períodos sem ter entre si nenhum contrato formal que regule 

legalmente o relacionamento. Em situações em que crescem os custos de transação, torna-se 

também mais conveniente regular mais formalmente a relação entre o fornecedor e o 

contratante.   

Joint ventures – na situação em que custos de transação são altos pode ser necessário 

um grau de envolvimento maior entre fornecedor e cliente, que inclua níveis mais altos de 

especificidade de ativos e trocas de informação sensíveis. Os parceiros se unem para um 

empreendimento com certo grau de compartilhamento de custos e benefícios.  
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Parceria estratégica – neste tipo de relacionamento, um alto nível de 

comprometimento é exigido das partes, visto que os parceiros se tornam profundamente 

dependentes uns dos outros Uma intensiva troca de informações (inclusive muitas vezes 

sensíveis) é usual e existe a necessidade de confiança mútua é visível. A presença de 

funcionários de um parceiro nas dependências do outro é comum (in-plant representatives). 

Os contratos tendem a ser complexos e difíceis de elaborar, podendo em muitas situações ser 

até considerados como fontes de vantagem competitiva. Em geral, uma alta especificidade de 

ativos está envolvida na parceria estratégica e um exercício longo de escolha e negociação é 

requerido durante o processo de estabelecimento da parceira.  

Integração vertical – as decisões de integração vertical são relacionadas 

principalmente com o que a empresa irá produzir internamente, e quais materiais ou serviços 

serão comprados externamente. Em situações em que o custo de transação é alto, a 

recomendação é manter a produção internamente, sob o risco de a empresa ver suas 

competências serem adquiridas por terceiros. 

 

6.1.3 Instalações 

 

Ao avaliar a forma geral de sua rede de operações, por meio de decisões de integração 

vertical, uma organização deve decidir a localização, tamanho e especialização (foco) de cada 

operação.  

 

6.1.3.1 Localização 

 

Marshall (1920) distinguiu três fatores econômicos relacionados com padrões de 

localização da indústria e aglomerações. Esses fatores são a concentração de firmas 

relacionadas oferece um mercado agrupado para trabalho especializado, facilidades para o 

desenvolvimento de produtos e serviços especializados e permite as firmas lucrar das 

externalidades na forma de derramamentos.  Em particular, os derramamentos entre firmas 

têm sido influenciados devido a tecnologia de informação aplicada às telecomunicações 

possibilitar a rápida e barata disseminação de grandes quantidades de dados. Como resultado, 

inovações que passam de tácitas para conhecimento codificado são rapidamente espalhadas 

pelo mundo. Então a localização da empresa se tornou irrelevante? A questão crucial é se a 

tecnologia vai se desenvolver a ponto de permitir a transferência de conhecimento tácito. Na 

realidade, esse tipo de transferência requer “proximidade cognitiva”, a qual envolve interação 
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na comunidade de prática, dado que necessita não somente de observação, mas também de 

interação. A distância também pode ser importante porque a troca de conhecimento requer 

confiança.  É notado também que a inovação pode ser contra-produtiva se forem utilizados 

meios de controle, na forma de contratos legais. Para esse tipo de governança a distância 

ainda importa, dado que a reputação, a confiança, é mais bem atingida numa pequena 

distância espacial cognitiva e cultural.  

Jarillo (1993) menciona que a proximidade geográfica pode ser um fator positivo 

quando se monta uma rede de empresas, pois isso normalmente leva a uma proximidade 

cultural. Dessa forma, deve-se levar em conta que as considerações geográficas afetam o 

custo na realização das diferentes atividades, bem como o custo para coordená-las. Portanto, 

não é surpreendente que as atividades que utilizam uma quantidade grande de trabalho direto, 

como montagem de brinquedos, tendem a ser realizadas por países cujos custos de trabalho 

sejam menores (levando-se em conta a produtividade). Uma boa decisão sobre localização 

pode ajudar a empresa a responder rapidamente às necessidades do mercado, mantendo os 

custos baixos (CHOPRA e MEINDL, 2003). 

A principal diferença entre a localização na estratégia de operações tradicional e a 

decisões de localização de uma rede física, de valor e negócios é que a localização de uma 

firma é decidida com um alto nível de controle, visto que a empresa é quem decide onde se 

localizar, isso possibilita que a empresa “otimize” seus recursos em relação a sua estratégia 

competitiva. No caso das redes interfirmas as decisões de localização são muito mais difíceis 

de serem tomadas, pois o sistema é composto de diferentes organizações que cooperam entre 

si. A rede física pode ser alterada pela escolha de fornecedores ou consumidores com os quais 

se desejam estabelecer relacionamentos. Porém, nem todas as operações podem justificar a 

posição que ocupam, algumas estão onde estão por razões históricas. Se não for possível a 

decisão, a localização é dada (RUDBERG e OLHAGER, 2003). As decisões de localização 

têm também um impacto nos custos de operação, bem como a habilidade de servir os 

consumidores. Tais decisões são importantes porque, uma vez tomadas, são difíceis de serem 

desfeitas, pelos custos envolvidos e pelos riscos de inconveniência que trazem aos 

consumidores. Todas as decisões de projeto de rede afetam umas às outras e devem ser 

tomadas tendo isso em mente.  

 Podemos presumir por analogia que alguns fatores relatados por Ferdows (1997) e 

Chopra e Meindl (2003) podem influenciar a decisão de localização nas redes física, de valor 

e negócios. Ferdows (1997) sugere uma classificação de papéis estratégicos possíveis, 

composto por seis papéis principais a serem desempenhados por empresas ou plantas 
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localizadas em outros países. O autor considera acesso a baixo custo de produção, acesso a 

habilidades e conhecimento e acesso a mercados como as principais razões que determinam a 

localização de uma planta.  

Hayes et al. (2004) citam o exemplo de um produtor de equipamento eletrônico de alta 

tecnologia que pode decidir localizar o projeto de seus produtos próximo a um centro de 

tecnologia, mas realizar as atividades de montagem final numa área de baixo custo, como a 

China. Essa decisão pode reduzir os custos diretos de trabalho, mas pode levar os custos 

indiretos a se elevarem, no nível corporativo, o qual tem que coordenar as programações de 

produção e embarques, e a própria planta responsável pela montagem final, porque depende 

da importação de componentes necessários, tem que lidar com a falta de meios de transporte 

confiáveis, e o requerimento de que a propriedade (e gestão) seja partilhada com a empresa 

local. Apesar de boa parte desses problemas poderem ser resolvidos se a, empresa decidir 

localizar a planta de montagem próxima a sua empresa, os custos de diretos de trabalho 

poderiam comprometer a competitividade de seus produtos.  

Segundo Chopra e Meindl (2003), fatores macro-econômicos, políticos, estratégicos, 

tecnológicos, competitivos, logísticos, operacionais e de infra-estrutura influenciam as 

decisões de localização nas cadeias de suprimentos. 

• Fatores estratégicos - As empresas que priorizam custos tenderão a encontrar a 

localização mais barata para suas instalações fabris, ou mesmo escolher fornecedores 

que atuem em regiões de baixo custo;   

• Fatores tecnológicos - Se a tecnologia de produção apresenta economias de escala 

expressivas, a melhor escolha seria optar por poucos locais com alta capacidade. Por 

outro lado, se as instalações possuem custos fixos mais baixos, o mais indicado são 

várias instalações locais, visto que isso ajuda a reduzir os custos de transporte;  

• Fatores macroeconômicos - Os fatores macroeconômicos incluem impostos, tarifas, 

taxas de câmbio e outros fatores econômicos que não fazem parte da empresa;  

• Fatores competitivos - Uma decisão fundamental que as empresas costumam tomar é 

se ficarão próximas ou afastadas de seus principais concorrentes. 

 

Os custos de logística e instalações contraídos na rede física se alteram à medida que o 

número de instalações, sua localização e capacidade alocada sofrem transformações. À 

medida que o número de instalações aumenta, o estoque e os custos de estoque resultantes 

também se elevam. Para tentar reduzir os custos de estoques as empresas consolidam e 
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limitam o número de instalações na sua rede de suprimentos. Quando há uma redução 

significativa no peso ou no volume do material como resultado do processamento, pode ser 

mais aconselhável construir as instalações mais próximas da fonte de suprimento, em vez de 

próximas ao cliente. Os custos de instalação diminuem à medida que o número de instalações 

é reduzido, porque a consolidação das instalações permite que empresa explore algumas 

economias de escala. Os custos totais de logística são a soma dos custos de estoque, transporte 

e instalações da rede de suprimentos. À medida que o número de instalações é elevado, os 

custos totais de logística diminuem num primeiro momento, e voltam a se elevar à medida 

que aumentam o número de instalações. Cada empresa deveria ter o número de instalações 

que minimizasse os custos de logística. A empresa deve construir instalações, além do ponto 

de minimização dos seus custos, apenas se os gerentes tiverem a certeza de que o aumento de 

receitas proporcionado pela melhor responsividade seja maior que o aumento dos custos 

trazidos pelas instalações adicionais (CHOPRA e MEINDL, 2003).  

 

6.1.3.2 Tamanho 

 

O tamanho está relacionado basicamente com questões de escala de produção. Hayes e 

Wheelwright (1984) discutem o tamanho em termos de economias e deseconomias de escala. 

Pode-se definir economia de escala como sendo o conceito que visa diminuir os custos 

unitários de produção dos produtos por meio do aumento no volume de produção dos mesmos 

(PIRES, 1995). Hayes e Wheelwright (1984) identificam a noção de um tamanho ótimo de 

uma instalação entre os tamanhos mínimo e máximo de uma planta; o máximo seria o limite 

onde as deseconomias de escala começam a se sobrepor às economias de escala. O tamanho é 

uma questão que vem sofrendo mudanças significativas nos últimos anos em função da 

mudança de grandes fábricas em direção a plantas menores e mais dinâmicas. 

A gestão de um grande número de instalações separadas pode ser difícil e o problema 

só tende a aumentar à medida que o número de instalações aumenta. Os principais problemas 

são de coordenação e controle, e tendem a aumentar à medida que o número de instalações 

aumenta. Segundo Hayes et al. (2004) uma rede composta de um pequeno grupo de grandes 

plantas pode ser mais fácil de ser gerenciada do que uma rede composta de um grande número 

de pequenas instalações. As redes que tendem a ser mais facilmente coordenadas tendem a ser 

mais flexíveis e com reposta mais rápida para as condições mutantes do mercado e tendem 

também a se adaptar mais rapidamente a novas tecnologia e abordagens. As vantagens que 

podem ser obtidas de uma rede mais focada, incluindo estruturas enxutas de custos, fácil 
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comunicação e rápido aprendizado podem levar à melhor qualidade de seus produtos e custos 

mais baixos.   

A tradicional interpretação de tamanho é difícil de ser empregada nas redes física, de 

valor e negócios. Segundo Rudberg e Olhager (2003), a busca por um tamanho ótimo de rede 

é passível de falhar. Quando se discute tamanho busca-se mais um meio de medir o tamanho 

do que um tamanho ótimo para a rede. O tamanho da rede física sob um ponto de vista da 

teoria de redes interfirmas é usualmente focada na quantidade de elos da rede, enquanto as 

redes de valor e negócios são analisadas enquanto elos entre unidades organizacionais 

diferentes (NOOTEBOOM, 1999). Dessa forma, o tamanho da rede pode ser analisado de 

acordo com o número de organizações diferentes que o sistema possui (RUDBERG e 

OLHAGER, 2003). 

 

6.1.3.3 Especialização / Foco 

 

O conceito de trade-off tem tido muito interesse para a gestão de operações desde que 

Skinner (1969) colocou essa questão no centro do debate do paradigma da estratégia de 

manufatura. A questão inerente aos trade-offs envolve a possibilidade de melhorar em todas 

as fronteiras competitivas ao mesmo tempo, ou se as companhias que objetivam atingir os 

altos níveis de performance devam reconhecer e escolher entre os trade-offs inerentes aos 

investimentos. As decisões referentes ao grau de especialização/focalização da instalação 

foram colocadas em evidência pelo conceito de “fábrica focalizada” de Skinner (1974). Para 

esse autor, uma fábrica não pode ser bem sucedida em tudo; portanto, uma fábrica que se 

especializa em um estreito mix de produtos, para um segmento de mercado específico, terá um 

desempenho superior a uma planta que atua com um leque maior de produtos. A 

especialização nos traz a noção de “foco”, simplificando a gestão e a eficácia de uma 

operação grande e complexa, pela divisão da operação em partes menores, cada uma 

realizando uma série relativamente restrita de atividades, e dedicando uma planta para cada 

parte. O conceito de “fábrica dentro da fábrica” é uma resposta prática que permite à 

organização obter os benefícios do foco sem os gastos inerentes com a implantação de 

operações independentes. Skinner argumenta que o foco se dá em torno de cinco 

características básicas: tecnologias de processo, demandas de mercado, volumes de produto, 

níveis de qualidade e ferramentas de manufatura. Rudberg e Olhager (2003) argumentam que 

são atualmente consideradas duas formas genéricas de foco, em produto e processo. O foco 

em produto significa que a planta é desenhada para produzir uma série restrita de produtos ou 
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um único produto. O foco em processo implica que um ou mais processos formam a base de 

competência da planta e que esses poucos processos podem manufaturar uma série de 

produtos. Rudberg e Olhager (2003) argumentam que o foco da rede pode ser descrito como 

um contínuo onde os dois pontos finais são: verticalmente focado e horizontalmente focado. 

Em geral, um foco horizontal tende a estar presente quando a proximidade de mercado é 

importante, enquanto o foco vertical é mais freqüentemente encontrado em redes que focam 

em baixo custo e por conseqüência conseguem o acesso a fontes de baixo custo de produção. 

A natureza da rede física leva-a em direção a um foco vertical enquanto a natureza das redes 

de valor e negócios tende a um foco horizontal.  

Hayes e Wheelwright (1984) subdividiram as características de foco em: mercado / 

produto, volume, processo, e geografia. Por analogia com a planta individual, é possível 

examinar como o foco da rede pode ser direcionado para as características propostas por esses 

autores. 

A primeira forma de especialização é por linha de produtos ou mercados: cada planta é 

designada para produzir uma série restrita de produtos similares (similares no sentido de que 

possuem tecnologias de processo e sistemas de gestão compatíveis). A especialização, dessa 

forma, necessita de algum sistema para a satisfação das necessidades dos consumidores, que 

requerem um número de produtos e serviços que são produzidos por um número de plantas 

diferentes. Ela pode ser caracterizada, segundo Hayes et al. (2004), como uma estrutura de 

rede horizontal, na qual diferentes plantas são capazes de fornecer aos consumidores 

diretamente e não requerem grandes quantias de insumos de suas plantas “irmãs” para realizar 

suas tarefas.  

Uma variante é a produção baseada em volumes. As plantas que produzem grandes 

volumes de produtos relativamente padronizados usualmente requerem diferentes 

equipamentos e sistemas de gestão daqueles que produzem um grande número de produtos 

diferentes em pequenos volumes. Em vez de combinar a produção de alto e baixo volume 

numa mesma planta, muitas empresas podem querer combiná-las em plantas separadas.  

Uma terceira variante é especializar as plantas por estágio de processo. Esse estágio 

consiste de separar uma série de tecnologias de processos operacionais diferentes em plantas 

que são responsáveis por um estágio de processo (ou por um número restrito deles). Isso cria 

uma estrutura de rede vertical, na qual a criação final do produto ou serviço requer a 

passagem dos materiais e informação por meio de uma cadeia dessas plantas especializadas. 

Uma vantagem dessa abordagem é que cada estágio de processo diferente pode ser gerenciado 

separadamente por pessoas especializadas nessa tecnologia de processo. Outra vantagem é 
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que separando o estágio de produção em umas poucas plantas – em vez de tentar realizar 

todos os estágios de processos em um número de grandes plantas focadas em produtos  - torna 

possível ter a vantagem das economias de escala. Finalmente, desde que diferentes 

tecnologias de processo envolvem diferentes estruturas de custo e requeriram diferentes 

insumos e destrezas, estágios diferentes de processo podem ser localizados em diferentes 

regiões que sejam de maior suporte aos seus requerimentos e características. As maiores 

desvantagens mais comuns que uma organização por meio de estágios de processo irá 

enfrentar são: a complexidade resultante da programação de produção com uma rede de 

plantas especializadas; as transferências de insumos entre as plantas requerem tempo e podem 

incorrer em altos custos de transporte, bem como de investimentos em inventários para 

material em trânsito; a satisfação dos requerimentos dos consumidores requer que as plantas 

envolvidas em algum estágio de processo façam suas atividades de forma apropriada e no 

tempo requerido, uma vez que qualquer ruptura nessa cadeia irá levar ao rompimento da 

entrega de produtos que dependem daquele estágio.  

Uma outra forma de especialização para instalações é por região geográfica. Um grupo 

de plantas pode ser dedicado a fornecer uma região, enquanto um outro grupo de plantas pode 

ser devotado a fornecer outra região. Isso permite à empresa servir melhor às necessidades 

dos consumidores do mercado local. Por outro lado, essas plantas usualmente requerem alto 

investimento em plantas e estoques de segurança.  

O Quadro 10 resume as principais questões de estratégia de operações que foram 

explicadas acima e que estão relacionadas com as redes físicas, de valor e negócios. As redes 

simultâneas têm ênfases diferenciadas, em termos de aspectos, em relação às áreas de decisão. 
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Quadro 10 - Questões da estratégia de operações relacionadas com as redes simultâneas 
 

Tipos de Redes  

Área de Decisão Rede Física Rede de Valor Rede de Negócios 

Integração Vertical  
Direção da Expansão Expansão Vertical 

(para trás e frente) 
Expansão Vertical / 
Horizontal 

Principalmente a 
expansão Horizontal 

Extensão Estreita ou ampla Estreita ou ampla Estreita ou ampla 
Balanceamento Balanceada ou não Balanceada ou não Balanceada ou não 

Instalações (Facilities)  
Localização Acesso a baixo 

custo de produção 
Acesso a mercados 
 

Acesso a 
conhecimentos e 
habilidades 

Principalmente 
busca obter acesso a 
mercados 

Tamanho Capacidade e 
número de nós da 
rede 

Tamanho e número de 
organizações 

Tamanho e número 
de organizações Pr

oj
et

o 
da

 R
ed

e 
de

 N
eg

óc
io

s 

Especialização/Foco Foco Vertical Foco Vertical 
/Horizontal 

Foco Horizontal 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

6.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA DE INTEGRAÇÃO 

 

A abordagem metodológica de investigação adota algumas premissas básicas para o 

seu entendimento. São assim consideras: 

• As prioridades competitivas são os principais componentes da estratégia de 

operações; 

• As prioridades competitivas atuam como “tradutoras” para as operações da 

percepção do valor para o cliente; 

• As prioridades competitivas constituem-se num ponto de referência para as 

decisões acerca das questões estruturais e infra-estruturas da organização do 

projeto da rede de negócios. 

 

Essa abordagem metodológica não busca determinar a relação de dependência entre 

essas variáveis. Esse modelo busca principalmente mapear a relação de consistência entre as 

decisões acerca do projeto da rede de negócios e a percepção de valor para o cliente, que é 

atendido diretamente pela operação. O papel de tradução das prioridades competitivas 
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envolve a identificação dos fatores que os clientes mais valorizam em termos significativos 

para a produção. Os clientes são o ponto de partida para definir quais prioridades competitivas 

a operação da rede de negócios deve considerar como importantes. Obviamente, a primeira 

tarefa de uma estratégia de operações de redes de negócios é buscar a conciliação entre os 

recursos da rede de negócios e os requerimentos dos seus mercados. Esse modelo, portanto, é 

uma ferramenta útil para ser utilizada na busca de alinhamento entre os requerimentos dos 

consumidores nos mercados atendidos e os recursos da rede de negócios. 

Considerando-se o papel fundamental desempenhado pelas prioridades competitivas 

na abordagem metodológica, é importante discutir os critérios em relação à escolha das 

mesmas. Em função dos trade-offs, gera-se uma certa incompatibilidade entre as prioridades 

competitivas, o que inviabiliza a priorização de todas as prioridades competitivas 

simultaneamente. Alguns autores sugerem a definição de políticas que busquem a ordenação 

das prioridades competitivas em uma escala de importância. Considera-se neste trabalho, que 

a adoção de escala com cinco níveis de ordenação geraria um grande número de combinações, 

o que inviabilizaria a escolha de uma delas como ponto de partida. 

Para se viabilizar a lógica da abordagem metodológica devem ser considerados, além 

das premissas adotadas: 

• A abordagem metodológica considera para análise somente a prioridade 

competitiva definida como primária. Essa abordagem diminui a complexidade de 

se trabalhar com um grande número de combinações possíveis entre as 

prioridades competitivas e caminha no sentido de focalização proposto por 

Skinner (1974); 

• O modelo tem um caráter dinâmico ao considerar que devem ser acompanhadas 

as mudanças nos fatores que os consumidores mais valorizam, o que pode levar 

freqüentemente à necessidade de uma reavaliação da consistência entre os 

componentes do modelo.   

 

6.2.1 Integração entre o modelo de valor para o cliente e as prioridades competitivas. 

 

O modelo para tratar o valor para o cliente foi discutido no Capítulo 3. O modelo 

utilizado para tratar o valor para o cliente é o proposto por Bowman e Ambrosini (2000). 

Nesse modelo, para que o produto escolhido se diferencie nos meios em que são avaliados 

pelo consumidor, ele deve fornecer mais excedente para o consumidor do que as alternativas. 

Os consumidores adquirem suas mercadorias porque elas proporcionam uma satisfação 
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melhor a eles. O excedente do consumidor mede quão melhor será a satisfação das pessoas 

em conjunto, por poderem adquirir um produto ou serviço no mercado. Pelo fato de diferentes 

consumidores atribuírem valores diferenciados ao consumo de cada mercadoria, o valor 

máximo que estão dispostas a pagar por determinada mercadoria também seria diferenciado. 

O excedente do consumidor é a diferença entre o preço que um consumidor estaria disposto o 

pagar por uma mercadoria e o preço que efetivamente paga. Para que ocorra um aumento do 

excedente do consumidor, deveria contar com o aumento do valor monetário total do bem (o 

qual pode ser obtido pela elevação dos valores de uso e de estima) sendo que os preços são 

mantidos constantes, ou pela redução dos preços desde que seja mantido constante o valor 

monetário total desse bem. Ou através da elevação do valor monetário do bem e uma 

simultânea redução de seu preço. O excedente do consumidor pode crescer se for aumentado 

o valor de uso percebido do bem (isso significa aumentar o valor monetário total do produto, e 

a quantia que o consumidor estaria preparado para pagar por ele). O modelo utilizado 

pressupõe que os consumidores decidem a compra com base no maior excedente do 

consumidor disponível no momento da compra. Os fatores que afetam o excedente do 

consumidor, segundo Parolini (1999) são: elementos tangíveis, elementos intangíveis, 

serviços e elementos econômicos. A importância relativa desses elementos, e seus sub-

componentes irão variar em função das exigências dos clientes.  

Tomando como base os componentes da oferta de valor para o cliente e as prioridades 

competitivas consideradas no trabalho (custo, qualidade, rapidez, flexibilidade e 

confiabilidade de entrega), poderia haver um número de combinações entre elas. Pires (1995) 

já havia proposto uma matriz semelhante para a integração entre a estratégias competitivas 

(propostas por PORTER, 1985) e as prioridades competitivas. Nessa matriz, buscamos fazer 

uma integração entre os componentes da oferta de valor e as prioridades competitivas. 

 

Tabela 3 – Matriz de combinações entre as prioridades competitivas e os componentes do 

valor 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Prioridades Competitivas Componentes da 
oferta de valor Custo Qualidade Rapidez Flexibilidade Confiabilidade de Entrega 

Valor monetário total (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) 

Preço (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) 
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Pela análise conceitual de cada uma desses elementos, de forma a buscar saber qual a 

relação entre os componentes, supõe-se que: 

(1,1): o custo não afeta diretamente o valor monetário total, ou seja, a redução de custo e 

conseqüentemente uma redução do preço elevam o excedente do consumidor, mas isso não 

significa uma elevação do valor monetário total do produto; 

(1,2): maior qualidade nas suas dimensões “soft” e/ou “hard” possibilita uma elevação do 

valor monetário total e a um aumento do excedente do consumidor; 

(1,3): maior rapidez possibilita uma elevação do valor monetário total e a um aumento do 

excedente do consumidor; 

(1,4): um aumento da flexibilidade, principalmente a de volume e mix, possibilita uma 

elevação do valor monetário total e a um aumento do excedente do consumidor; 

(1,5): uma maior confiabilidade de entrega possibilita uma elevação do valor monetário total e 

a um aumento do excedente do consumidor; 

(2,1): um custo menor possibilita a redução do preço;  

(2,2): a qualidade afeta os custos, mas o preço é afetado indiretamente; 

(2,3): uma rapidez maior afeta o custo, mas essa relação não é direta e devem ser consideradas 

também as questões dos trade-offs; 

(2,4): novas tecnologias permitem uma elevação da flexibilidade a custo baixo, porém ainda 

não estão amplamente disponíveis; 

(2,5): uma maior confiabilidade de entrega pode reduzir os custos, principalmente de estoque; 

no entanto, essa relação não é direta. 

 

Dessas combinações supõe-se que somente seis delas sejam satisfatoriamente 

concordantes. Na análise, pode ser excluída a combinação (1,1), pois é de difícil conciliação. 

Posteriormente, pode ser excluída a combinação (2,2), pois apesar de ser possível, é de difícil 

conciliação. As combinações (2,3) e (2,4) exigem tecnologia de produção que ainda são 

inacessíveis à maioria das empresas instaladas no Brasil. A combinação (2,5) é possível, 

porém de difícil conciliação. Pode-se então simplificar a relação entre essas variáveis de 

forma que cinco combinações sejam possíveis entre os elementos do valor monetário total de 

um produto e as estratégias competitivas. A Figura 30 ilustra essas combinações. 
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Figura 30 – Combinações consideradas viáveis entre as prioridades competitivas e os 

elementos da oferta de valor ao cliente.  

 

 

Confiabilidade 
de entrega 
Flexibilidade 
Rapidez  
Qualidade 
Custo 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Dessas combinações, podemos supor que a prioridade custo está diretamente 

relacionada com preço. As demais prioridades competitivas afetam o valor monetário total 

percebido pelo cliente. Isso significa que o custo, bem como as outras prioridades 

competitivas, podem aumentar o excedente do consumidor, mas as outras prioridades 

competitivas é que poderão elevar o valor monetário total percebido pelo cliente. 

 A necessidade dos consumidores obviamente não se resume a uma oferta de valor 

maior ou a um preço menor. Dentro dessas categorias, existe uma série de fatores que podem 

ser valorizados pelos clientes. Para uma análise mais completa, deve ser levado em 

consideração o atributo ou fator que os consumidores mais valorizam nas categorias propostas 

acima.  Esses fatores são chamados de fatores competitivos ou fatores críticos de sucesso. Os 

consumidores podem insistir em produtos isentos de defeitos, ou desejarem produtos e 

serviços de preço baixo. Esses fatores são diretamente relacionados com as prioridades 

competitivas e definem as exigências dos consumidores. Os clientes podem decidir que o 

menor preço é um fator importante. A prioridade competitiva que está relacionada 

diretamente com preço é o custo. O Quadro 11 mostra a relação entre os componentes da 

oferta de valor,  alguns fatores competitivos mais comuns e a relação desses com as 

prioridades competitivas. Essa lista não pretende ser exaustiva, e dependendo da situação, 

muitos outros fatores podem ser importantes.  

 

Excedente do 
consumidor 

Preço 

Produto 

Valor Monetário 
Total 

Prioridades 
Competitivas 
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Quadro 11 – As relações entre os componentes de valor, fatores competitivos e as prioridades 

competitivas. 

 

Componente de valor Fatores competitivos Prioridades Competitivas 

Redução de preço Preço baixo Custo 

Alta qualidade Qualidade 

Entrega rápida Rapidez 

Entrega no prazo Confiabilidade de entrega 

Ampla gama de produtos Flexibilidade (mix de produtos) 

 

 

 

Aumento do valor 

monetário total Habilidade para mudar a 

quantidade ou o prazo de 

entrega dos produtos 

Flexibilidade (volume e/ou 

entrega) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O ponto principal é que os fatores que os consumidores mais valorizam devem ser 

considerados como importantes e vão definir quais prioridades competitivas devem ser 

priorizadas pela operação. As prioridades competitivas têm a função de traduzir as 

necessidades (e necessidades potenciais) dos consumidores em termos significativos para a 

operação. Traduzir as necessidades dos consumidores envolve a operação decidir qual (ou 

quais) prioridade(s) competitivas são prioritárias. A importância do fator competitivo 

determinará a importância da prioridade competitiva correspondente. O modelo de integração 

proposto considera somente a prioridade competitiva considerada como primária pela 

operação para a análise do projeto da rede de negócios.  

 

6.2.2 Integração entre as áreas de decisão do Projeto da Rede de Negócios e as 

Prioridades Competitivas 

 

Como citado anteriormente, a estratégia de operações é uma tentativa de reconciliar os 

requerimentos de mercado com os recursos de operações. Essa tarefa é difícil pois os 

mercados mudam com freqüência, e, além disso, a complexidade é aumentada quando se 

toma a visão dos recursos da rede de negócios. A matriz de integração entre o projeto da rede 

de negócios e as prioridades competitivas (Quadro 12) propõe ser uma ferramenta de análise 

para se avaliar como os recursos de operações da rede de negócios influenciam as prioridades 
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competitivas em um dado mercado. Ou seja, essa ferramenta pretende ligar as prioridades 

competitivas da estratégia de operações com a estrutura da rede de negócios (que pela sua 

natureza de cooperação tende a ser uma tarefa complexa). 

Na primeira coluna à esquerda do Quadro 12 estão as principais questões relacionadas 

com a área de decisão “projeto da rede de negócios”, tratada em detalhes na seção anterior. 

Essa área de decisão é tratada de uma forma mais ampla que a usualmente empregada na 

estratégia de operações tradicional. A perspectiva utilizada foi ampliada para incluir as redes 

física, de valor e de negócios. Nas demais colunas estão as prioridades competitivas da 

estratégia de operações. As decisões relacionadas aos recursos de operações devem ser 

analisadas em termos de efeito nas prioridades competitivas. Obviamente, existirão 

intersecções que serão mais importantes que outras, devido a escolha por parte de uma 

companhia das prioridades competitivas com as quais pretende competir.   

Slack e Lewis (2002) haviam proposto anteriormente uma matriz de estratégia de 

operações que unia as perspectivas dos requerimentos de mercado com os recursos de 

operações. A matriz proposta por esses autores utiliza a tradicional perspectiva em estratégia 

de operações de unidade de negócios enquanto que a matriz utilizada nesse presente trabalho 

pretende ampliar a perspectiva para a rede interfirmas. Diferentemente de uma empresa (ou 

uma rede de manufatura) onde existe um maior controle em termos da reconfiguração dos 

recursos, na rede de negócios a reconfiguração dos recursos depende da cooperação entre os 

atores da rede para tratar a complexidade de diferentes interesses relativos aos mercados nos 

quais competem. A ferramenta de análise serve também para ampliar o conhecimento de 

como os recursos de operações evoluem à medida que os mercados atendidos também 

evoluem.  

Uma vez definidas adequadamente cada uma das questões estruturais e infra-

estruturais da Estratégia de Operações no contexto de redes de empresas, torna-se necessário 

propor um modelo de integração entre essas questões e as Prioridades Competitivas. Esse 

modelo de integração trata da relação entre as decisões das questões estruturais e infra-

estruturais e as prioridades competitivas.  
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Quadro 12 – Relação das possíveis decisões que podem ser tomadas com as prioridades 

competitivas 

 
                   Prioridades Competitivas  

Áreas de decisão Custo Qualidade Rapidez Flexibilidade Confiabilidade de Entrega 

Direção da Integração Vertical      
Expansão p/ trás – propriedade ** ** **  ** 
Expansão p/ trás – virtual ** ** * ** ** 
Expansão p/ frente – propriedade   **  * 
Expansão p/ frente – virtual *   ** * 
Expansão Horizontal **  ** * ** 
Extensão da Integração      
Extensão vertical / horizontal estreita  ** * ** **  
Extensão vertical / horizontal ampla  **   ** 
Balanceamento entre os estágios      
Redes balanceadas  ** ** ** ** 
Redes não balanceadas **     
Localização      
Acesso a baixo custo de produção **     
Acesso a habilidades e conhecimento  ** * *  
Acesso a mercados   ** ** ** 
Tamanho      
Pequeno número de organizações   ** **  
Grande número de organizações ** *   * 
Especialização / foco      
Foco Vertical - Processo ** ** *   
Foco Horizontal – Produto / Mercado   ** ** ** 

Efeito sobre a prioridade competitiva (** forte, * fraca).  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Algumas prioridades competitivas sofrerão maiores influências que outras com relação 

às decisões tomadas no contexto das questões estruturais e infra-estruturais da estratégia de 

operações da rede de negócios. Assim, torna-se necessária a discussão sobre as prioridades 

competitivas que serão especialmente influenciadas pelas questões acerca das áreas de decisão 

da estratégia de operações.  

A verificação da relação entre as questões infra-estruturais e estruturais da estratégia 

de operações em rede e as prioridades competitivas pode ser esquematizada em uma matriz de 

concordância, conforme ilustrado no Quadro 12. Pela análise de cada um desses pontos de 

intersecção, verifica-se como cada uma das decisões nas questões estruturais e infra-

estruturais da estratégia de operações da rede de negócios afetam as Prioridades Competitivas. 
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A seguir, como forma de ilustrar essa relação, são listadas algumas das relações 

esperadas por cada um dos pontos de intersecção apresentados na matriz.  

 

6.2.2.1 Relação entre as áreas de decisão e o custo 

 

A integração vertical para trás permite à organização ter controle sobre seus 

fornecedores, e é usualmente utilizada para se ganhar vantagens de custos ou para prevenir 

que os competidores ganhem controle sobre importantes fornecedores. A integração virtual 

para trás permite obter um maior controle sobre os fornecedores com menos custos e riscos 

que aqueles associados à integração vertical. O relacionamento de longo prazo cooperativo 

com poucos fornecedores pode reduzir os custos de transação possibilitando a redução do 

custo externo de fornecimento, possibilita aproveitar também a economia de escala provida 

pela especialização. A integração horizontal permite à empresa ter controle sobre empresas 

que atuam, por exemplo, provendo serviços para os clientes, podendo dessa forma influir na 

redução de custos totais.  

Se a organização decide integrar uma estreita faixa da rede da qual ela faz parte isso 

pode possibilitar uma redução nos custos. Essa redução de custo pode vir com a 

especialização que cada etapa da rede pode obter à medida que se concentra nas atividades 

principais. Como conseqüência, uma rede mais balanceada tem a vantagem da simplicidade; 

no entanto, pode inibir as economias de escala afetando o custo. Nesse caso, uma rede menos 

balanceada pode vir a ter vantagens de custo por meio de economias de escala, pela venda de 

parte de sua produção ou a compra de insumos de outras empresas não participantes da rede. 

A localização da rede afeta diretamente o custo. A localização de partes ou de toda a 

rede em áreas de baixo custo de mão de obra, com acesso a matérias primas e vantagens 

tributárias permitem à operação trabalhar a um custo menor. O tamanho da rede pode afetar as 

questões de custo, uma vez que redes maiores tende a ser mais complexas no gerenciamento; 

por outro lado, permite um maior aproveitamento das economias de escala. O foco da rede 

horizontal pode afetar negativamente o custo visto, que implica que a organização enfrente 

funções mais complexas como gerenciar um grande número de atividades diferentes. O foco 

na rede vertical pode afetar o custo positivamente, tendo como um dos principais argumentos 

a redução dos custos de transação e coordenação. 
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6.2.2.2 A relação entre as áreas de decisão e a qualidade 

 

A integração vertical para trás permite à organização ter controle sobre seus 

fornecedores afetando positivamente a qualidade. A integração virtual também possibilita esse 

efeito pela adoção de programas de garantia da qualidade nos fornecedores, representantes na 

planta do fornecedor, etc. Um relacionamento mais estreito pode manter a qualidade dos 

fornecedores dentro dos limites estipulados, através de programas de melhoria da qualidade/ 

certificação dos fornecedores. No entanto, para que isso ocorra, é necessário um maior 

balanceamento na rede, de forma que um estágio busque atingir a satisfação dos 

requerimentos de qualidade do próximo estágio na rede. Uma integração de uma larga parte 

da rede na qual está inserida possibilita aumentar o controle sobre a qualidade. Quanto à 

localização, o acesso à mão de obra qualificada causa um impacto positivo na qualidade dos 

produtos fabricados. O foco vertical na rede pode, afetar positivamente a qualidade, 

principalmente em suas dimensões tangíveis, visto que permite uma organização ter maior 

segurança quanto ao controle dos insumos.  

 

6.2.2.3 A relação entre as áreas de decisão e a rapidez 

 

A integração vertical para trás, permite menores e mais confiáveis ciclos produtivos 

internos e/ou dos fornecedores. Integração virtual permite mínimos ciclos produtivos por 

meio de programas de redução de lead-times, programas de desenvolvimento conjunto com 

fornecedores, etc. A integração vertical para frente permite um rápido conhecimento acerca 

das necessidades dos consumidores. A integração horizontal possibilita acesso mais rápido as 

informações sobre as condições que permitam o atendimento das necessidades dos 

consumidores, além de possibilitar à empresa obter recursos complementares necessários de 

uma forma mais rápida do que se procurasse desenvolvê-los. A integração de uma larga parte 

da rede na qual está inserida a empresa pode acabar reduzindo a rapidez, dada a maior rigidez 

organizacional; enquanto que uma integração de uma faixa mais estreita e focada da rede 

pode afetar positivamente a rapidez. Uma rede mais balanceada consegue obter/gerar maior 

rapidez, dado que é esperado um rápido atravessamento no fluxo de informações, além de 

possibilitar obter dos parceiros maior comprometimento aos requerimentos de velocidade. 

Uma proximidade maior dos mercados pode ajudar a rede a responder rapidamente às suas 

necessidades, sendo mais rápida em termos operacionais que outras redes mais distantes 

geograficamente. Um grande número de organizações pode reduzir a rapidez por causa da 
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maior complexidade na gestão; por outro lado, um número reduzido de organizações permite 

uma velocidade por envolver um número menor de empresas. O foco horizontal permite o 

atendimento aos requerimentos dos consumidores de  uma forma mais rápida; no entanto, 

requerem maior estoque e investimentos de capital.  

 

6.2.2.4 A relação entre as áreas de decisão e a flexibilidade 

 

A rede, sendo verticalmente ou horizontalmente integrada, acaba se aprofundando em 

seu campo de atuação, reduzindo sensivelmente sua flexibilidade econômica e produtiva, em 

função da maior amarração ao seu atual mercado, negócio ou processo produtivo. A 

integração virtual permite obter as vantagens da integração vertical mantendo um certo grau 

de flexibilidade. Um relacionamento mais estreito permite que os fornecedores se adaptem a 

novos métodos de trabalhos e processos; no entanto, pode prender a organização em 

relacionamentos improdutivos. Um relacionamento horizontal mais estreito permite que as 

mudanças nos requerimentos dos consumidores sejam atendidas mais facilmente. A 

integração de uma larga parte da rede, na qual está inserida a empresa, pode resultar em perda 

de flexibilidade, pelos mesmos motivos expostos acima. Um balanceamento de capacidade na 

rede tende a reduzir a flexibilidade, visto que esse está direcionado ao atendimento do 

próximo estágio na rede e não ao consumidor final da rede. No entanto, é desejável um 

balanceamento de fluxo onde os estágios da rede procurem seguir a demanda. Quanto à 

localização, uma maior proximidade dos mercados permite uma maior flexibilidade com 

relação à introdução de novos produtos ou na utilização de novas tecnologias introduzidas 

pela concorrência. Redes maiores tendem a ter uma maior capacidade de mudança 

organizacional, isso é, a capacidade de a organização mudar de estado. O foco vertical tende a 

reduzir a flexibilidade dada a maior especificidade dos ativos, enquanto um foco horizontal 

tende a elevá-la. 

 

6.2.2.5 A relação entre as áreas de decisão e a confiabilidade de entrega 

 

A integração vertical para trás, assim como a virtual, pode aumentar a segurança 

quanto ao fornecimento, implicando num maior controle quanto à confiabilidade de entrega. 

A integração horizontal também possibilita um aumento na confiabilidade tanto na entrega 

dos requerimentos desejados pelos clientes como nos atores que afetam a performance de 

valor para os clientes. A integração de uma larga parte da rede na qual a empresa está inserida 
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permite um aumento da confiabilidade de entrega por dar maior segurança quanto ao 

fornecimento. Uma rede mais balanceada tende a aumentar a confiabilidade de entrega, pois 

os estágios anteriores na rede tendem a satisfazer totalmente as necessidades dos estágios 

posteriores. A localização da rede próxima aos mercados pode aumentar a sua confiabilidade, 

visto que a rede pode dispor dos recursos que se encontram perto de onde serão consumidos. 

Redes que focam acesso a baixo custo podem enfrentar problemas de transporte  

(possivelmente por essas regiões serem distantes dos mercados consumidores). O foco 

vertical tende a reduzir a confiabilidade de entrega em itens relacionados mais ao fluxo físico 

de materiais, visto que as plantas especialistas podem estar distantes ou sujeitas a 

interrupções. O foco horizontal pode elevar a confiabilidade de entrega em termos de 

disponibilidades dos recursos próximos aos mercados.  

No próximo capítulo serão detalhados os métodos de pesquisa mais conhecidos e 

passíveis de serem aplicados neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168 

CAPÍTULO 7 

 

 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

Este capítulo apresenta as seguintes informações sobre a pesquisa realizada: a 

abordagem metodológica adotada; o método utilizado; os componentes do estudo de caso; o 

critério para seleção do caso, a delimitação da unidade de análise, e a base para construção do 

protocolo do estudo de caso. 

 

7.1 A ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Diversos autores trabalharam com o objetivo de prover uma definição do termo 

ciência. Trujillo Ferrari (1974) definiu ciência como uma sistematização de conhecimentos, 

um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos 

fenômenos que se deseja estudar: “A ciência é todo o conjunto de atitudes e atividades 

racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido 

à verificação” (TRUJILLO FERRARI, 1974:8).  

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; no entanto, 

nem todos os ramos de estudo que utilizam esses métodos são ciências. Marconi e Lakatos 

(2003) concluem que a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, 

mas sem o emprego de métodos científicos não existe ciência.  

O método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, permite alcançar o 

objetivo almejado, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões dos cientistas (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

  A perspectiva tradicional do método científico sugere que os cientistas passam 

diretamente de uma curiosidade intelectual para a derivação de alguma teoria. Isso raramente 

acontece, normalmente os cientistas desenvolvem interesse por algum assunto, então o 

examinam com rigor e o estruturam em termos lógicos e abstratos. Com a identificação dos 

fenômenos relevantes ao assunto estudado é possível relacionar esses numa rede de relações 

causais – quais elementos causam ou influenciam outros elementos. Desse modo, é possível o 

desenvolvimento de uma teoria, um conjunto de proposições lógicas, inter-relacionadas, que 

explicam a natureza do fenômeno estudado (BABBIE, 1999).  
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O principal objetivo da ciência, segundo Hunt (1983), é descobrir leis e teorias que 

consigam explicar, prever, compreender e controlar fenômenos. Para Marconi e Lakatos 

(2003) o conhecimento científico é real (factual), porque lida com ocorrências ou fatos. Além 

disso, constitui um conhecimento contingente, pois suas proposições ou hipóteses têm sua 

veracidade ou falsidade conhecida pela experiência. 

Segundo Babbie (1999), para testar a validade de uma teoria supostamente derivam 

dela hipóteses, que são predições sobre o que acontecerá em condições especificadas. Assim, 

hipóteses devem ser convertidas em termos operacionais, isto é, nas operações concretas 

feitas para testá-las. Finalmente, as operações especificadas são efetuadas, dados são 

coletados e manipulados como prescritos e a hipótese é testada. Se o experimento confirmar a 

hipótese, é validada a teoria geral da qual ela foi derivada. As teorias são normalmente aceitas 

com base no peso de diversos experimentos. Se um grande número de observações é mais 

bem explicado por uma teoria do que por qualquer outra teoria disponível, então essa 

provavelmente será aceita (BABBIE, 1999). 

As teorias dificilmente resultam de processos totalmente dedutivos. As teorias são, 

mais comumente, resultado de uma longa cadeia de dedução e indução. Na indução, inicia-se 

com dados observados e se desenvolve uma generalização que explica a relação entre os 

objetos observados. Por outro lado, no raciocínio dedutivo se começa com alguma lei geral, 

que é aplicada a uma instância particular. Como exemplo, a explicação preliminar de uma 

relação empírica pode ser testada com a coleta de mais dados, de forma a usar os resultados 

para modificar a explicação, coletar novos dados e assim por diante. Portanto, raramente uma 

teoria se torna prontamente aceita. Ao contrário, as evidências são montadas aos poucos de 

forma a apoiar uma teoria em contínua modificação (BABBIE, 1999). 

Considerando esse contexto, o presente trabalho seguirá o caminho dedutivo, partindo 

de especulações e pressupostos estabelecidos a partir de uma revisão bibliográfica existente 

na tentativa de propor um modelo e a dedução de generalizações. Para isso, a criação de 

questões é uma parte essencial do processo de descoberta e criação de teoria.  

Portanto, o trabalho do pesquisador compreende todo um processo de construção de 

conhecimento para realizá-lo com a ajuda da metodologia científica. O autêntico pesquisador 

acadêmico atua no processo permanente da construção científica, tratando de apresentar 

formas mais competentes de intervenção na realidade, unindo o conhecimento teórico com a 

prática da sociedade. Dessa forma, a produção científica torna-se um instrumento de inovação 

disponível para que a sociedade possa saber lidar com a realidade (DEMO, 2000). 
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A utilização da metodologia científica permite a evolução e o progresso de uma 

ciência pelo encadeamento dos problemas bem definidos e, ainda, pela seqüência de soluções. 

Mas, para se constituir num progresso, as soluções devem ser confirmadas por uma teoria 

anterior, construída antes do seu conhecimento, ou realmente abrir caminho para a busca de 

uma explicação, que pode ser alcançada muito mais tarde, por meio de outros trabalhos 

(GRANGER, 1994). 

Para Eco (1983), um estudo é considerado científico quando apresenta os seguintes 

requisitos: 

• Especifica um tema reconhecível e definido de tal maneira que seja compreendido 

pelos outros (na área do conhecimento correspondente); 

• Acrescenta algo que ainda não foi dito ou revê sob uma visão diferente o que já se 

disse; 

• É útil para os demais; 

• Fornece elementos para a verificação e a contestação das hipóteses apresentadas 

(critério de refutabilidade). 

 

Demo (2000), por sua vez, afirma que um trabalho científico deve ter as seguintes 

partes essenciais, que podem ser aglutinadas de várias formas, mas com progressão lógica: 

• o enunciado da pretensão ou da hipótese de trabalho; 

• os passos metodológicos; 

• o referencial teórico ou o quadro de referências, para a devida argumentação e 

condição explícita da hipótese; 

• a base empírica, se houver; 

• a conclusão ou os resultados. 

 

Babbie (1999) afirma que, de uma maneira geral, o objetivo da pesquisa nas ciências 

sociais é compreender o comportamento. O movimento que vêm ocorrendo nas ciências 

sociais significa uma passagem da ênfase na descrição para a explicação sistemática. A 

oposição ao método das ciências sociais vem das ciências exatas e biológicas – física, 

biologia, química, etc. Guiados pela imagem tradicional da ciência discutida acima alguns 

cientistas físicos objetam que o “método científico” não pode ser aplicado ao comportamento 

humano. Na maioria, estes erros parecem advir da aceitação da imagem tradicional da ciência 

e da falta de compreensão da lógica da ciência na prática. Babbie (1999) acredita que o 

comportamento social humano pode ser submetido a um estudo científico tão legitimamente 
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como as ciências tradicionais. Como os cientistas físicos, os cientistas sociais buscam 

descobrir regularidade e ordem. Cientistas sociais buscam regularidade no comportamento 

social por meio da observação e medição cuidadosas, descoberta de relações e elaboração de 

modelos e teorias.  

 

 

7.2. A DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO EM ESTUDO 

 

O primeiro passo de um pesquisador, como observado anteriormente, é decidir o que 

se pretende atingir, ou seja, qual é o objetivo do trabalho a ser desenvolvido. Para isso, o 

primeiro passo para a pesquisa é a descoberta de um problema que precisa ser solucionado, o 

qual indicaria uma lacuna no conhecimento acerca de um determinado assunto.  

Para Eco (1983), o pesquisador deve considerar alguns princípios na busca da 

definição do assunto ou tema da tese, entre os quais: 

• Quanto mais se restringe o campo, melhor e com mais segurança se trabalha, isto é, 

deve-se partir de um tema mais geral de interesse e, após uma análise, definir o escopo 

do trabalho. 

• Examinar estudos análogos já feitos, pois se pode incorrer no risco de querer 

demonstrar ou aplicar métodos que já se revelaram falíveis, daí a necessidade de 

justificar estudo. 

• Os documentos devem estar acessíveis para uma fácil consulta. 

 

No caso particular deste trabalho, a definição do tema iniciou-se pela análises de 

livros, artigos científicos, revistas e jornais, em níveis nacionais e internacionais, que tratam 

sobre redes interfirmas, as redes de suprimentos, estratégia de operações e as mudanças 

organizacionais por que passavam grandes corporações. A teoria existente em estratégia de 

operações se mostrava limitada, visto que não contemplava o espectro mais amplo das redes 

interfirmas e a maioria dos estudos desenvolvidos na área limitava-se a unidades de negócios. 

Como parte da justificativa, este trabalho procurou contribuir para a construção de teoria, 

ampliando o escopo tratado previamente, de forma a auxiliar na explicação do fenômeno 

estudado.  
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7.3. A DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

Como discutido anteriormente, o “método” é o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia permite alcançar o objetivo proposto. A 

técnica pode ser distinguida como a parte prática na utilização de um conjunto de preceitos ou 

processos para se obter os propósitos de uma ciência ou arte. Tanto os métodos quanto as 

técnicas devem ser adequados ao problema em estudo e, em geral, nunca se utiliza apenas um 

método ou uma técnica, mas todos os necessários para o caso, podendo, ainda, existir uma 

combinação de vários, usados simultaneamente (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Silva e Menezes (2001) apresentam uma definição da pesquisa qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa qualitativa é descrita como uma abordagem que considera as relações 

entre o mundo real e o sujeito, vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do fenômeno, que não pode ser traduzido, em números. A pesquisa qualitativa, segundo os 

autores, é descritiva e os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. Quanto à 

pesquisa quantitativa, os autores consideram que essa abordagem é aplicada às opiniões e 

informações que podem ser quantificadas e traduzidas em números para classificação e 

análise. Neste tipo de abordagem os dados coletados pelo pesquisador podem ser métricos ou 

não-métricos para suas variáveis, a fim de testarem suas hipóteses. As técnicas estatísticas 

utilizadas podem ser univariadas e multivariadas em razão da dependência ou 

interdependência das variáveis da pesquisa.  

A principal diferença entre essas abordagens é o procedimento utilizado pelo 

pesquisador para obter os resultados, não a qualidade dos resultados gerados. Segundo Gil 

(1991), uma pesquisa pode ser, do ponto de vista de seus objetivos, exploratória, descritiva ou 

explicativa. A pesquisa exploratória busca aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente para torná-lo mais compreensível, com vistas ao desenvolvimento de hipóteses para 

a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos e idéias. 

O problema da pesquisa é mal compreendido, ou trata-se de um assunto, ou tópico, ou 

problema, acerca de algo pouco conhecido, e assim, a idéia da pesquisa não pode, no início, 

ser muito bem formulada. A pesquisa descritiva busca coletar dados e descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos ou o isolamento de variáveis 

principais, ou “chave”. O problema é bem estruturado e compreendido, incluindo mais de 

uma variável. E finalmente, a pesquisa explicativa (ou explanatória) busca identificar os 

fatores que determinam a ocorrência dos fenômenos ou que contribuem para tal, e procura 

aprofundar o conhecimento da realidade com a explicações do “porquê” das coisas. 
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Vergara (2000) propõe uma taxonomia para explicar os tipos básicos de pesquisa 

seguindo os critérios: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. Quanto aos meios 

de investigação, os pesquisadores podem utilizar muitas variações de pesquisas, mas segundo 

Heiman (1999), elas caem em uma de duas grandes categorias: nos métodos experimentais, o 

pesquisador manipula uma influência proposta ou muda certos aspectos de uma situação, e 

daí, mede o comportamento. Nos métodos não experimentais o pesquisador somente observa 

e mede o comportamento ou situação, não havendo manipulação ou mudança do ambiente. O 

presente trabalho, portanto, é classificado como explicativo (ou explanatório) quanto aos fins 

e como não-experimental quanto aos meios.  

A metodologia de pesquisa adotada depende diretamente do objeto em estudo, de sua 

natureza, da amplitude e dos objetivos do pesquisador. Ao mesmo tempo, é importante 

compreender que todos os métodos de pesquisa são norteados pelas características gerais da 

ciência delineadas anteriormente. É, portanto, útil examinar as forças e fraquezas relativas de 

cada método. Pelo método se obtêm soluções ou respostas ao problema ou questão da 

pesquisa. 

Entre as principais técnicas de pesquisa em função do método não-experimental 

(DENZIN e LINCOLN, 1994; BABBIE, 1999; HEIMAN, 1999; YIN, 2001; MARCONI e 

LAKATOS, 2003) estão a análise de dados existentes, a pesquisa bibliográfica, a análise de 

conteúdo, a observação, os surveys e o estudo de caso. Cada método de pesquisa possui 

características próprias que o tornam adequado ou não para responder à pergunta do estudo. 

Em muitos casos, pode existir uma combinação de métodos e técnicas. Como este estudo 

compreende uma parte empírica, tornou-se necessário definir a melhor forma para se obter as 

informações necessárias para a construção de um modelo teórico. 

Yin (2001) argumenta que a estratégia de pesquisa pode ser definida como uma 

maneira de coletar e analisar provas empíricas, seguindo sua própria lógica (Quadro 13). 

Segundo Yin (2001), cada uma dessas estratégias pode ser usada para os propósitos: 

exploratório; descritivo; explanatório (causal). Isso significa que o estudo de caso poderá ser: 

exploratório; descritivo ou explanatório (causal). O Estudo de Caso é preferido quando as 

questões da pesquisa são da forma “como” e “porque”; quando o controle que o investigador 

tem sobre os eventos é muito reduzido; ou quando o foco temporal está em fenômenos 

contemporâneos dentro do contexto de vida real. As questões “como” e “porque” são mais 

explanatórias, pois lidam com ligações operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do 

tempo, em vez do que serem encaradas como meras repetições ou incidências.  
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Quadro 13 – Condições relevantes para escolher a estratégia de pesquisa 

 

Estratégia Forma da questão 
de pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 
Experimento Como, porque Sim Sim 
Levantamento Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, porque Não Não 
Estudo de Caso Como, porque Não Sim 

Fonte: COSMOS, citado por Yin (2001: 24).  

 

A análise das condições relevantes para a estratégia de pesquisa proposta por Yin 

(2001) indica para o emprego do método do estudo de caso explanatório como opção mais 

adequada à pesquisa. O estudo de caso explanatório foi escolhido porque procura aprofundar 

o conhecimento da realidade ao dar explicações do “porque” das coisas. A necessidade de 

utilizar à estratégia de pesquisa “Estudo de Caso” é dirigida pela busca de entendimento de 

um fenômeno social complexo. Para essa finalidade, é fundamental o conhecimento do 

método de pesquisa do estudo de caso, que será apresentado a seguir. 

 

 

7.4 O ESTUDO DE CASO 

 

Dadas as características do uso do Estudo de Caso é necessário analisar mais 

detalhadamente a sua natureza. Cada pesquisador tem diferentes propósitos para o estudo de 

caso. De acordo com Babbie (1999), é útil identificar três tipos de estudos. No estudo de caso 

intrínseco o estudo é levado adiante por interesse particular nesse caso; dada a sua 

particularidade, o caso é por si interessante. O propósito não é a construção de teorias, apesar 

de o pesquisador, em outras circunstâncias, fazer isso.  

• O estudo de caso instrumental é um caso particular, examinado para prover insights 

em um assunto ou para refinamento de uma teoria. O caso é de interesse secundário; 

tem uma tarefa de suporte facilitando nosso entendimento. O caso é olhado em 

profundidade e a escolha é feita porque é esperado um avanço no entendimento do 

assunto de interesse.  
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• Os pesquisadores podem estudar um número de casos em conjunto objetivando inferir 

sobre um fenômeno, população ou condição geral, é o estudo de caso coletivo. É um 

estudo instrumental estendido a vários casos; não são os estudos de uma coletividade, 

mas o estudo instrumental estendido a vários casos. Os casos individuais podem ou 

não ser conhecidos anteriormente ao demonstrar a mesma característica. Eles são 

escolhidos porque permitem levar a um melhor entendimento ou teorização sobre um 

maior coleção de casos.  

• Outros tipos de estudo de caso podem ser conhecidos, como o estudo de caso de 

ensino. É usado para ilustrar um ponto, uma condição, uma categoria, algo importante 

para a instrução; no desenvolvimento de pessoal e treinamento em administração; 

além de serem usados para instrução e consulta e são resultados do estudo de caso 

instrumental.  

 

Muitos cientistas sociais (EISENHARDT, 1989; DENZIN e LINCOLN, 1994; 

BABBIE, 1999; YIN, 2001) têm enfatizado o estudo de caso como uma tipificação para 

outros casos, uma exploração levando a uma generalização, ou um passo anterior a construção 

de uma teoria.  

Eisenhardt (1989) comenta sobre o uso de estudos de caso em situações na qual existe 

muito pouca literatura prévia ou evidência empírica acerca de um fenômeno. Yin (2001) 

argumenta que a metodologia apropriada depende do estado atual do conhecimento e da 

natureza do problema de pesquisa. O estudo de caso consiste de uma investigação empírica 

que se mostra adequada para investigar fenômenos atuais quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são definidos a priori (YIN, 2001). 

O estudo de caso utilizado na presente tese pode contribuir para a construção de teoria 

relevante e original acerca do tema investigado. Para Eisenhardt (1989), o desenvolvimento 

de teoria é uma atividade central para a pesquisa organizacional. Segundo a autora, a 

construção de uma teoria está direcionada para o desenvolvimento de hipóteses que possam 

ser testadas, possibilitando obter uma teoria generalizável. No entanto, para que a teoria possa 

ser testada, é necessária uma estreita conexão com a realidade empírica. Para a autora, fazem 

parte do processo de construção de uma teoria empiricamente verificável, relevante e válida, 

as seguintes etapas: a seleção dos casos, o desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e 

protocolo,  pesquisa de campo, análise dos dados, formulação de hipóteses, revisão teórica e 

finalização. 
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A abordagem de construção de teoria é importante principalmente para os estudos de 

casos explanatórios e exploratórios. Os casos explanatórios examinarão as várias facetas de 

um argumento causal, enquanto os casos exploratórios debaterão o valor de se investigar mais 

a fundo as várias hipóteses ou proposições (Yin, 2001). 

Os tipos de pesquisas apresentados nas diversas classificações são dinâmicos e 

submetidos a diferentes taxonomias pelos estudiosos no assunto. O uso das principais técnicas 

e instrumentos de pesquisa, como o protocolo do estudo de caso, permite a triangulação para 

levantar os construtos e as hipóteses. O protocolo do estudo de caso é mais que um 

instrumento, pois, contém os procedimentos e as regras gerais que deverão ser seguidas. A 

função do protocolo é aumentar a confiabilidade da pesquisa ao servir como guia para o 

investigador, ao longo das atividades do estudo. A triangulação pode ser feita de diversas 

maneiras, como a das fontes de evidências, dos estudos de caso ou de metodologias 

empregadas. A triangulação de diversas fontes de evidências pode assegurar maior 

confiabilidade ao estudo, assegurando que outros pesquisadores obtenham os mesmos 

resultados. As mais comuns fontes de evidências são as entrevistas, documentos, registros em 

arquivos, a observação direta, a observação participante e o uso de artefatos físicos. Assim, 

uma pesquisa pode estar, de certa maneira, enquadrada em várias classificações, desde que 

obedeça às características inerentes a cada tipo exposto. Cada um dos métodos acima possui, 

ainda, como já ficou dito, suas potencialidades e limitações, que os tornam, em maior ou 

menor grau, adequados para responder a questões levantadas no estudo.  

Segundo Eisenhardt (1989), os pontos fortes da geração de teoria por meio de estudos 

de caso podem ser resumidos como: (a) a possibilidade de geração de novas teorias; (b) o 

teste de teoria emergente; (c) a possibilidade de medição dos construtos; (d) a possibilidade de 

verificação das hipóteses levantadas; (e) a verificação pode ser realizada durante o processo 

de construção de teoria; (f) a validação empírica da teoria resultante desse processo; (g) a 

estreita interconexão entre o processo de construção de teoria e as evidências empíricas; (h) a 

teoria resultante como reflexo da realidade analisada.   

Ainda segundo a autora, os pontos negativos na geração de teoria são os seguintes: (a) 

o uso intensivo de evidências empíricas pode gerar uma teoria muito complexa e com grande 

volume de dados; (b) pode se tornar uma perspectiva muito específica; (c) se tornar limitada 

em função do conjunto de dados que estarão servindo de base para a construção da teoria; (d) 

a generalização da teoria resultante será limitada pelas especificidades dos dados coletados.  
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Segundo Yin (2001), os argumentos mais comuns dos críticos do Estudo de Caso são: 

(a) a falta de rigor metodológico; (b) a influência do investigador – falsas evidências, visões 

viesadas; (c) que o caso fornece pouquíssima base para generalizações; (d) que os estudos de 

casos são muito extensos e demandam muito tempo para serem concluídos. 

Suas respostas às críticas são as seguintes: (a) há maneiras de evidenciar a validade e a 

confiabilidade do estudo; (b) o que se procura generalizar são proposições teóricas (modelos) 

e não proposições sobre populações. Nesse sentido, os estudos de casos múltiplos e/ou as 

replicações de um estudo de caso com outras amostras podem indicar o grau de generalização 

de proposições; (c) nem sempre é necessário recorrer a técnicas de coleta de dados que 

consomem tanto tempo. Além disso, a apresentação do documento não precisa ser uma 

enfadonha narrativa detalhada. 

A generalização analítica é o método no qual se utiliza uma teoria previamente 

desenvolvida como modelo com o qual se devem comparar os resultados empíricos do estudo 

de caso. Não se deve confundir “generalização analítica” – própria do Estudo de Caso – com 

“generalização estatística”. O que se generaliza, no Estudo de Caso, são os aspectos do 

‘modelo teórico encontrado’. O caso não é um elemento amostral. 

Como se supõe que a pesquisa represente um conjunto lógico de proposições é 

possível julgar a qualidade do “design” da pesquisa por meio de testes lógicos. Como os 

estudos de caso não buscam generalização estatística esses testes não foram aplicados nesta  

pesquisa. No entanto, para assegurar a qualidade de pesquisa, Yin (2001) propõe algumas 

táticas para melhorar a qualidade dos estudos de caso. Os testes mais utilizados para 

determinar a qualidade de uma pesquisa empírica e as táticas do estudo de caso utilizadas 

nessa pesquisa são: 

Validade de Constructo: estabelecer definições conceituais e operacionais dos principais 

termos e variáveis do estudo para que se saiba exatamente o que se quer estudar – medir ou 

descrever. As táticas do estudo de caso utilizadas nesta pesquisa para melhorar a validade de 

constructo são o uso de múltiplas fontes de evidência para uma mesma variável, o 

encadeamento de evidências e a revisão do relatório final por informantes-chave. 

Validade Interna: estabelecer o relacionamento causal que explique que determinadas 

condições (causas) ocasionam outras situações (efeitos). Deve-se testar a coerência interna 

entre as proposições iniciais, o desenvolvimento e os resultados encontrados. A tática do 
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estudo de caso utilizada nesta pesquisa para melhorar a validade interna foi a “adequação ao 

padrão”.  

Validade Externa: estabelecer o domínio sobre o qual as descobertas podem ser generalizadas. 

Deve-se testar a coerência entre os achados do estudo e resultados de outras investigações 

assemelhadas. A tática do estudo de caso utilizada nesta pesquisa para melhorar a validade 

externa foi a utilização lógica da replicação em estudos de caso múltiplos.  

Confiabilidade: mostrar que o estudo pode ser repetido obtendo-se resultados assemelhados. 

A tática do estudo de caso utilizada nesta pesquisa para melhorar a confiabilidade foi a 

utilização do protocolo do estudo de caso e o desenvolvimento de um banco de dados para o 

estudo de caso. 

Segundo Yin (2001), a análise das evidências é a parte menos desenvolvida e o mais 

difícil aspecto da condução de um estudo de caso. O sucesso depende muito da experiência, 

perseverança e do raciocínio crítico do investigador para construir descrições, e interpretações 

que possibilitem a extração cuidadosa das conclusões. A organização e tabulação dos dados 

ajudam na análise. O importante nessa fase é definir uma estratégia analítica geral que trate 

imparcialmente as evidências, da qual se possa extrair conclusões analíticas e com isso 

apresentar interpretações e descrições alternativas. O papel da estratégia geral é ajudar o 

investigador a escolher entre diferentes técnicas e a completar com sucesso a fase analítica da 

pesquisa. Há duas maneiras de se formatar a estratégia geral: basear-se nas proposições 

teóricas – referencial teórico – ou desenvolver uma criativa descrição do caso. 

Basear-se em proposições teóricas é a forma mais comum para se analisar as 

evidências de um caso. Os objetivos e o “design” iniciais do estudo presumivelmente foram 

baseados sobre essas proposições, as quais refletem um conjunto de questões de pesquisa, 

revisões da literatura e novos “insights”. De fato, como as proposições, de certa forma, 

modelam o plano de coleta de dados, deve-se dar prioridade a essa estratégia geral. Sendo 

assim, as proposições podem fornecer a orientação teórica que direcionará a análise do estudo. 

Isso ajuda a focalizar a atenção sobre certos dados e a ignorar outros, além de auxiliar a 

organizar o estudo como um todo e a definir explanações alternativas a serem examinadas – 

proposições teóricas sobre relações causais – perguntas do tipo “como?” “por quê?” – podem 

ser úteis para direcionar a análise do estudo de caso. A construção ou o uso de ‘categorias’ 

deve ser buscado em qualquer das duas alternativas de análise apresentadas acima. Análises 
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orientadas por categorias já testadas em outros estudos, ou teoricamente fundamentadas 

oferecem qualidade ao trabalho. 

O método de análise utilizado no presente estudo é a adequação ao padrão. Essa lógica 

compara um padrão fundamentalmente empírico com outro de base prognóstica. Se os 

padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade 

interna. No caso do estudo explanatório desenvolvido, os padrões podem se relacionar com as 

variáveis dependentes ou independentes do estudo (ou com ambas). Esse procedimento se 

mostrou o mais adequado em função de ter sido desenvolvido um referencial teórico anterior 

ao estudo de caso. Esse referencial teórico pode ser contraposto ao dado empírico permitindo 

a análise do relacionamento entre as variáveis.  

No Quadro 14 estão relacionadas as principais técnicas utilizadas na pesquisa 

desenvolvida na presente tese. 

 

Quadro 14 – As estratégias de pesquisas utilizadas nesta tese 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O presente trabalho parte do princípio de que a construção de teoria por meio de 

estudos de caso é um processo adequado para fenômenos ou temas poucos pesquisados e deve 

estar conectada com as evidências empíricas. O estudo de caso deve contribuir de forma a 

verificar se os conceitos, quadros de referência e proposições apresentadas contribuíram para 

a elaboração de uma “teoria”, bem como se a hipótese, método e evidências poderiam resultar 

em novas idéias. 

 

 

Design da pesquisa Método utilizado 

Objetivos da pesquisa Explanatória (ou explicativa) 

Definição da pesquisa Qualitativa /Quantitativa 

Meios de investigação Não experimental 

Técnica de pesquisa Estudo de caso explanatório 

Fontes de evidências Protocolo do estudo de caso, entrevistas, observação direta, 

documentos, registros em arquivos. 

Estratégia analítica Proposições teóricas 

Método analítico Adequação ao padrão 
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7.4.1 Componentes do estudo de caso 

 

Yin (2001) argumenta que todo projeto de pesquisa que adota o método do estudo de 

caso deve ser composto de cinco componentes que buscam garantir a confiabilidade e a 

validade da pesquisa, sendo: as questões e proposições do estudo, a unidade de análise da 

pesquisa, a ligação entre os dados e as proposições e os critérios de interpretação dos 

resultados obtidos.  

 

7.4.1.1 As proposições e questões do estudo de caso 

 

Nesta tese busca-se avaliar o pressuposto de que o projeto da rede de negócios é 

determinado em última instância pela percepção de valor pelo cliente alvo da rede. Esse 

cliente pode ser o cliente final dos produtos ou serviços, mas pode ser também o cliente 

intermediário; isso vai depender da posição que se toma para analisar a rede. Convém nesse 

momento chamar a atenção para a diferença de papéis entre a empresa focal, os clientes 

intermediários e clientes finais.  

A empresa focal ou empresa F é a empresa a partir da qual se delimitou a rede objeto 

deste estudo. Trata-se de uma empresa representante do segmento industrial da metalurgia. 

Como a empresa focal atende diversos mercados com características distintas, foi necessária a 

escolha de um mercado específico constituído pelos clientes alvo dessa rede. Esses clientes 

são empresas que produzem produtos, portanto, não são os clientes finais; e essas empresas 

são os clientes intermediários. Os clientes finais são aqueles que efetivamente consomem os 

produtos ou serviços oferecidos.  Apesar de considerarmos e destacarmos a importância da 

criação de valor para o cliente-alvo com um projeto da rede de negócios, a identificação do 

valor efetivo para o cliente final da rede de empresas foge do escopo do presente trabalho. 

Nesta tese parte-se do pressuposto que a relação a ser avaliada será a percepção de 

valor para o grupo de clientes intermediários, os quais delimitarão a rede de negócios que será 

analisada. A definição do valor efetivo para o cliente final de uma rede de empresas leva à 

necessidade da elaboração de um trabalho de pesquisa com esse exclusivo intuito. Para um 

estudo dessa natureza, seria necessário a utilizar um instrumental teórico encontrado na 

literatura sobre marketing, o que foge dos objetivos e conhecimentos aqui aplicados. 

Como toda pesquisa deve ter objetivos válidos para conduzir e guiar a coleta e análise 

dos dados, torna-se útil a elaboração de proposições e questões acerca do caso. A proposição 
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tem como objetivo a delimitação do que vai ser estudado dentro do tema de pesquisa. As 

premissas do estudo são: 

 

P1: as prioridades competitivas atuam na “tradução” do valor para o cliente para 

as operações da rede de negócios 

 

P2: existe uma relação entre o projeto da rede de negócios e o valor para o cliente 

 

O componente específico formulado na presente tese é: 

 

Como o projeto da rede de negócios reflete o valor para o cliente no mercado de 

blanks de chapas grossas de aço? 

 

 As questões formuladas buscando responder esse componente específico são as 

seguintes: 

 

Q1 – qual a relação entre o valor para o cliente e as prioridades competitivas no 

mercado de blanks de chapas grossas de aço? 

 

Q2 – qual a relação entre as prioridades competitivas e o projeto da rede de 

negócios no mercado de blanks de chapas grossas de aço? 

 

 

Como neste estudo foi enfocada a relação das prioridades competitivas com o projeto da 

rede de negócios, convém enfatizar que as prioridades competitivas aqui consideradas são 

aquelas que a rede de negócios escolheu. Portanto, as prioridades competitivas são analisadas 

sob a perspectiva de rede de negócios.  

 

7.4.1.2 Unidade de análise e a delimitação da rede pesquisada 

 

A unidade de análise pretende prover uma delimitação acerca do que pretende ser 

estudado. O objetivo deste estudo é contribuir para a construção de uma teoria acerca da 

relação entre o projeto da rede de negócios e o valor para o cliente alvo, focando as 

organizações que compõem a rede de operações. Especificamente a unidade de análise desse 
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estudo é a relação entre um projeto da rede de negócios do mercado de blanks de chapas 

grossas de aço e as prioridades competitivas (qual é essa rede e qual é o mercado serão 

explicados em maior profundidade no próximo capítulo). 

A rede de negócios, que é objeto deste estudo foi delimitada e mapeada a partir da 

empresa representante do setor industrial, a qual referimos como empresa focal ou empresa F. 

Foi escolhida uma empresa do setor manufatureiro em função da existência de um maior 

número de estudos nesse setor na área de operações. Isso é desejável em função da nova 

abordagem que está sendo proposta. O estudo de uma nova abordagem em um setor que tem 

poucos estudos realizados (em termos de redes de negócios), como o setor de serviços, 

poderia prejudicar o entendimento da proposta de abordagem investigativa, por isso, foi 

escolhida uma empresa do setor manufatureiro (uma área tradicional na pesquisa de 

operações). É interessante ressaltar que está sendo tomada a perspectiva de parte da rede de 

operações. Pesquisas anteriores em SCM já haviam adotado o estudo de um elo específico da 

rede de suprimentos para buscar entender o funcionamento da rede de suprimentos como um 

todo.   

Outra questão relevante a ser ressaltada é que a delimitação de uma rede de operações 

se dá no entorno dos mercados os quais a rede pretende atingir. Ou seja, é a partir das 

necessidades de um grupo específico de consumidores que torna-se possível definir o 

mercado específico que se pretende atingir com os produtos. No caso da rede de operações da 

indústria siderúrgica, existem vários mercados distintos. Um dos mercados mais proeminentes 

da indústria siderúrgica é o automobilístico, mas as características relacionadas com as 

necessidades desse mercado e da indústria automobilística, fazem com que esse mercado 

tenha características profundamente diferentes do mercado de aço para a indústria naval, por 

exemplo. Nesta tese, como será demonstrado em maior profundidade adiante, o enfoque 

estará especificamente no mercado de blanks de chapas grossas de aço (chapas grossas de aço 

cortadas sob especificações dos clientes). As empresas escolhidas para o estudo são as 

empresas que participam diretamente como clientes da empresa focal desse mercado 

específico, além da empresa focal. As informações referentes aos outros participantes da rede 

de negócios, como fornecedores, foram obtidas com a empresa focal, visto que para efeito da 

análise do modelo não haveria necessidade de informações mais detalhadas sobre eles. O 

mesmo procedimento foi adotado para outras empresas que se relacionam com a empresa 

focal e atuam indiretamente na rede de negócios estudada. A empresa focal foi escolhida para 

o estudo pois preenche as seguintes premissas: (a) ser uma empresa de manufatura; (b) ser 

uma empresa com poder para influenciar no projeto da rede de operações do setor siderúrgico 
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de chapas grossas de aço; (c) ser uma empresa representativa do ramo; (d) estar sediada no 

estado de São Paulo.   

Para a definição da empresa participante da pesquisa foram utilizados os dados do 

Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) e dados referentes às maiores empresas exportadoras 

na área de siderurgia e metalurgia da Secretária de Comércio Exterior (Secex) do Ministério 

da Indústria e do Comércio (MDIC). A primeira empresa contatada aceitou participar da 

pesquisa em função do seu interesse em obter mais conhecimento sobre as prioridades 

competitivas de seus clientes. As primeiras entrevistas ocorreram em 2001, ao final de uma 

série de contatos, o que coincidiu com o início da reestruturação do projeto de operações no 

setor de chapas grossas de aço. Ou seja, durante esse período, foi possível acompanhar a 

evolução desse projeto pela empresa focal, com o intuito de ganhar vantagem competitiva no 

mercado de chapas grossas de aço. 

Cabe ressaltar que durante o processo de pesquisa, a empresa focal permitiu o acesso 

às suas instalações e a informações industriais, mas solicitou que fossem omitidos, como é de 

praxe em estudos desse tipo, seu nome, marca e logotipos, bem como a não identificação de 

nenhum funcionário. Portanto, optou-se pela designação de empresa focal ou empresa “F”. 

Estendeu-se esse procedimento de não identificação as outras empresas que estão relacionadas 

com a empresa focal e seriam objetos desse estudo. Estas serão referidas como empresa 1, 

empresa 2, e assim por diante.      

 

7.4.1.3 A lógica que une os dados ás proposições 

 

O método do estudo de caso é uma estratégia de investigação que apresenta uma 

possibilidade de gerar uma enorme quantidade de variáveis passíveis de serem tratadas. Dada 

essa característica, torna-se necessário o embasamento da pesquisa em várias fontes de dados 

distintas de forma a gerar evidências para a triangulação dos dados, como recomendado por 

YIN (2001).  

A triangulação dos dados possibilita utilizar muitas fontes diferentes para a obtenção 

de evidências. Yin (2001) cita como importantes fontes de evidências para o estudo de caso a 

documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a observação 

participante e os artefatos físicos.  

A elaboração de uma questão, de premissas e de um modelo de investigação propiciou 

a elaboração de um protocolo de pesquisa para o estudo de caso. A fase inicial para 

elaboração do protocolo foi a revisão bibliográfica dos temas abordados nesta pesquisa. Os 
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temas tratam dos seguintes assuntos: história da área de operações, logística, gestão da rede de 

suprimentos, redes de empresas, rede de valor, estratégia de operações e indústria siderúrgica. 

O referencial teórico serviu de sustentação e embasamento para o desenvolvimento dessa 

pesquisa.  

Para o tratamento dos temas abordados foram feitas pesquisas em periódicos nacionais 

e internacionais, livros, anais de simpósios e congressos nacionais e internacionais e a 

Internet. Após a elaboração do protocolo de pesquisa do estudo de caso (Anexos), foi 

conduzido um estudo piloto em uma empresa externa à rede. Após essa etapa, foi conduzida 

uma série de entrevistas semi-estruturadas com gerentes, executivos, diretores e sócios-

proprietários da empresa focal e de empresas relacionadas. Posteriormente, foram realizadas 

várias entrevistas não-estruturadas, que foram gravadas em fitas micro-cassete. Algumas das 

entrevistas realizadas não foram gravadas e foram conduzidas de forma espontânea, de forma 

que os próprios entrevistados pudessem comentar sobre os fatos que achassem mais 

interessantes. Muitas vezes, a pessoa contatada na empresa era entrevistada várias vezes, 

sendo que as entrevistas foram gravadas quando autorizadas pelos entrevistados, o que gerou 

uma grande quantidade de informação. Foram solicitados aos entrevistados que 

disponibilizassem documentos ou registros em arquivos que possibilitassem a triangulação 

dos dados obtidos.  

 

Quadro 15 - Relação dos entrevistados das empresas participantes da pesquisa 

Unidade Cargo 
Empresa 
Focal 

Diretor Comercial 
Analista de Negócios 
Gerente de Operações – Laminação Chapas-
Grossas 

Empresa 1 Diretor Presidente 
Diretor Industrial 
Gerente Industrial 

Empresa 2  Diretor Presidente 
Gerente de Compras Globais 

Empresa 3  Gerente de Programa de Manufatura 
Empresa 4 Gerente de Compras 
Empresa 5 Gerente de Operações Internacionais 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Todas as entrevistas gravadas foram transcritas para um editor de texto para evitar que 

nada se perdesse. Alguns dos entrevistados são estrangeiros, portanto, não fluentes em 

português, o que levou à necessidade de uma verificação mais minuciosa do material gravado. 

Foram visitadas todas as empresas constantes na pesquisa, com exceção de duas que se 

situavam fora do Brasil. Apesar disso, houve o contato com executivos responsáveis pela 

empresa no Brasil. Todas as entrevistas e pesquisas foram conduzidas entre os anos de 2003 e 

2004.  O objetivo dessas entrevistas foi identificar fatores que influenciam no projeto da rede 

de operações, além de buscar mapear a rede de operações existente. Houve também, o 

interesse de entender a relação entre os atores dessa rede, bem como buscar identificar as 

prioridades competitivas dessas organizações. Por último, a pesquisa buscou identificar a 

percepção da empresa focal em relação ao que é valor para os seus clientes.  

 

7.4.1.4 Os critérios para interpretação dos dados empíricos 

 

Como Babbie (1999) afirmou anteriormente, dificilmente uma pesquisa escolhe 

exclusivamente caminhos dedutivos ou indutivos. A maioria das pesquisas se alterna entre 

momentos que usam a dedução, buscando a direção para uma teoria; e outros momentos que 

usam a indução, buscando nas evidências empíricas para a construção da teoria. Essa pesquisa 

não foge  dessa linha de raciocínio, se alterando entre caminhos dedutivos e indutivos.   

Segundo Eisenhardt (1989), a análise dos dados é o coração da construção de teorias a 

partir de estudos de casos, mas é ao mesmo tempo a parte mais difícil e menos codificada do 

processo. Entretanto, diversas características chave podem ser identificadas. Um passo chave 

para a solução desse problema, segundo a autora, é a análise interna do caso. Dado que casos 

usualmente trabalham com um volume muito grande de dados, a análise interna de casos 

ajuda os pesquisadores a tratar esse volume de dados. A análise interna de casos envolve a 

elaboração de descrições simples de cada lugar, com o intuito de que os pesquisadores 

ganharem um rápido entendimento do caso, conseqüentemente idéias acerca do caso, o que 

possibilita a comparação cruzada entre casos. O segundo passo é buscar por padrões no 

cruzamento entre os casos, por meio da análise interna do caso.  

Esse procedimento foi adotado nesta tese com o intuito de aumentar a validade da 

pesquisa. O procedimento seguido foi a elaboração de relatórios sucintos acerca dos casos e a 

busca de padrões entre os casos aqui estudados. A segunda técnica usada foi selecionar um 

par de casos e buscar listar a similaridade e diferenças entre eles.  
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Uma outra questão chave, segundo Eisenhardt (1989), na construção de teorias a partir 

de estudos de casos, é a comparação entre os conceitos, hipóteses e teoria emergente, a partir 

da extensa literatura disponível. Isso envolve o questionamento do que é similar a quê, e o que 

contradiz o quê, e porquê. Examinar uma vasta literatura permite, em primeiro lugar, reduzir a 

confiabilidade da teoria se a literatura existente conflitar com a teoria emergente, e em 

segundo lugar, a literatura conflitante permite visões mais amplas acerca do problema, 

representando assim uma oportunidade de estudo mais aprofundado sobre o assunto.  

   Neste ponto, convém ressaltar que o presente estudo estabelecerá um referencial 

teórico e empírico que será transposto em um modelo genérico de arquitetura da rede de 

suprimentos, modelo este requerido com a implementação das novas ferramentas de gestão 

pelas organizações, como exposto no Capítulo Um. 

No próximo capítulo, será aplicada a ferramenta de análise em uma pesquisa 

explanatória do projeto da rede de negócios em uma rede de empresas do setor siderúrgico 

brasileiro.  
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CAPÍTULO 8 

 

 

RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

Esse capítulo foi elaborado com base nos dados primários coletados nas entrevistas, 

nas observações e anotações realizadas durante as visitas, e nos dados secundários obtidos nos 

relatórios e documentos fornecidos pela empresa. Foram consideradas ainda algumas 

informações contidas no site da empresa focal.  

Conforme detalhado no capítulo sobre a metodologia de pesquisa, para fins desse 

trabalho, a rede de relacionamentos foi mapeada a partir de uma empresa representante do 

segmento industrial da metalurgia, que denominamos empresa focal, ou também empresa F. 

Esse estudo abrangeu as diferentes dimensões propostas nessa pesquisa, ou seja, as redes 

físicas, de valor e de negócios, bem como os tipos de relacionamentos em cada uma.  

Existem muitos exemplos de redes de negócios que utilizaram uma abordagem 

estratégica em suas operações para aumentar sua competitividade nos negócios. Foi estudado 

o caso (conforme a metodologia abordada anteriormente) de uma empresa que atua na 

produção de aço (uma usina siderúrgica), e seus principais clientes no segmento de blanks de 

chapas grossas de aço. Essa pesquisa torna-se particularmente interessante pois houve uma 

reconfiguração do projeto da rede de negócios com o objetivo de melhor refletir os 

requerimentos dos consumidores. Para que isso ocorresse, as empresas envolvidas na 

transformação tiveram que assumir novos papéis, tornando-se parceiras tanto na rede física 

como na rede de valor e negócios. Dado o caráter confidencial dos dados, as empresas serão 

apresentadas com nomes fictícios. 

A fim de possibilitar uma melhor compreensão da dinâmica das diversas operações e 

relacionamentos que compõem a rede, para então realizar considerações a respeito do 

conjunto dessas operações, é necessário compreender o funcionamento, a cultura e as 

estratégias competitivas da empresa focal. Assim, a apresentação tem início com os resultados 

da empresa focal e da principal força direcionadora da rede de negócios analisada, a qual 

influencia e muitas vezes determina os relacionamentos na rede.  

Após a apresentação dos resultados relacionados com a empresa focal e com as 

diversas operações por ela realizadas serão considerados os relacionamentos verticais na rede 

da qual a empresa focal faz parte. Faz-se necessário ressaltar que essa pesquisa não cobriu 
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todos os relacionamentos verticais existentes na rede dos quais a empresa focal faz parte. 

Foram apresentados somente os relacionamentos identificados como estratégicos pela 

empresa focal. Os resultados foram obtidos a partir da análise dos dados coletados em 

entrevistas realizadas com diversos funcionários da empresa focal, bem como entrevistas com 

seus parceiros.  

O propósito do estudo de caso apresentado nos tópicos subseqüentes é analisar o 

projeto de uma rede de negócios do setor siderúrgico brasileiro com ajuda da matriz de 

integração entre o valor para o cliente e o projeto da rede de negócios. A unidade de análise 

desse estudo é a rede de negócios da indústria siderúrgica no Brasil. A rede de negócios foi 

mapeada a partir da empresa representante do segmento industrial, ou seja, a empresa focal. 

Como estaremos vendo mais adiante, a empresa F atua na produção de aço, cuja aplicação 

está em vários segmentos industriais, o que implica no atendimento de mercados com 

características diversas. Portanto, para efeito dessa pesquisa, estaremos delimitando o 

mercado estudado ao segmento de blanks de chapas grossas de aço. 

 

 

8.1 A EMPRESA FOCAL 

 

8.1.1 História e evolução dos negócios da empresa focal 

 

Na década de 50, o Brasil do Pós-Guerra precisava se industrializar. Havia incentivos 

à instalação da indústria de base, mais especificamente a indústria siderúrgica. Dessa forma, 

um grupo de empreendedores deu início, em 1953, a um projeto de instalação da Empresa 

Focal. Entre esse período e o início das obras no início da década de 60, o grupo dedicava se à 

captação de recursos financeiros e mobilização de autoridades e empresários para que o 

projeto de instalação da siderúrgica se concretizasse. Dez anos depois de iniciado o projeto a 

empresa focal começava a operar. As atividades tiveram em dezembro de 1963, com a 

inauguração da Laminação de Tiras a Quente, pelo então presidente da república João 

Goulart.  Em 1964, foi a vez da Laminação de Tiras a Frio, e em 1965 a empresa passou a ser 

uma siderúrgica integrada, com todas as unidades necessárias à produção do aço, desde a 

redução das matérias-primas (minério de ferro e carvão) até a produção do aço. O setor 

siderúrgico se tornava cada vez mais essencial para o desenvolvimento industrial do Brasil. 

Para atender a demanda, em 1976 a empresa focal inaugurou o Alto-Forno 2, e em 1978 

entrou em operação o laminador de chapas grossas.  
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Na década de 80, a empresa focal buscou a redução de custo e a priorização das ações 

para fazer frente à recessão que imperava naquele momento. Em 1986, foi inaugurada a 

Aciaria 2 e nesse período a empresa focal já exportava 35% de sua produção. Entre o final da 

década de 80 e o inicio dos anos 90 aumentaram os problemas e a falta de recursos, até que a 

empresa fosse privatizada em 1993, quando começou sua reestruturação administrativa e a 

reorganização de seus processos de gestão. Pouco depois da privatização a empresa focal 

passou a fazer parte de um conglomerado, liderado por outra empresa siderúrgica, formando 

dessa forma o maior complexo siderúrgico da América Latina. O grupo é constituído 

principalmente pela empresa matriz (como vamos nos referir a empresa que lidera esse grupo 

industrial)  e pela empresa focal. O grupo mantém, ainda, participação acionária (tanto em 

empresas controladas como coligadas) em setores estratégicos como logística (Empresas 

rodoviárias, ferroviárias, e terminais portuários), estamparia e bens de capital e distribuição e 

serviços. Está presente também, com participação acionária, em siderúrgicas na Argentina e 

Venezuela. A composição acionária do grupo é diversificada, na maioria é de capital nacional. 

Apesar de a empresa Focal pertencer a um grupo que atua na produção de aço, inclusive com 

uma sobreposição em alguns tipos de produtos, segundo os funcionários entrevistados da 

empresa, existe uma certa independência em relação à empresa matriz, incluindo alguns 

mercados em que ocorre a competição direta.  

A empresa focal, que completou 40 anos de operação e 10 de privatização em 2003, 

concluiu em 2001 um processo de modernização e atualização tecnológica que consumiu 

investimentos de cerca de US$ 1,2 bilhão, com a inauguração de uma nova aciaria, pelo então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Em 2003 a empresa focal atingiu o 

ritmo máximo de sua capacidade produtiva nominal de 4,5 milhões de toneladas anuais. A 

empresa focal emprega cerca de 5.500 funcionários em sua planta, sendo que o total se eleva 

para cerca de 18.000 funcionários se incluídos os empregados terceirizados e de empresas 

fornecedoras.  

 

8.1.2 O mercado siderúrgico e os setores de atuação da empresa focal  

 

Em 2000, a produção brasileira de aço bruto foi de 27,9 milhões de toneladas; em 

2001, a produção brasileira reduziu-se um pouco para 26,7 milhões de toneladas, enquanto 

que 2003 a produção brasileira de aço bruto foi de 31,1 milhões de toneladas, colocando o 

Brasil em nono lugar na produção mundial (Gráfico 1). Em 2000, a empresa focal produziu 

cerca de 20% das 12,1 milhões de toneladas de aços planos produzidos no Brasil. Em 2002, 
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23% dos 12 milhões de toneladas de aços planos produzidos no Brasil foram produzidos pela 

empresa focal (IBS, 2004). 

 

Gráfico 1 – Produção mundial de aço bruto em 2003 (Milhões de Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBS (2003) 

 

A empresa focal produz aços planos não revestidos – placas, chapas grossas, 

laminados a quente e frio – para os mais diversos segmentos econômicos (ver Tabela 4). Sua 

receita bruta triplicou nos últimos cinco anos e atingiu R$ 4,5 bilhões em 2003. Parte desse 

desempenho é resultado das exportações, que responderam por 41% das vendas físicas (em 

milhões de toneladas). No mercado internacional, a empresa focal se consolidou como 

fornecedora regular de placas. A empresa focal comercializa seus produtos em todos os 

setores de consumo de laminados planos não revestidos. As chapas grossas de aço da empresa 

são utilizadas em diversos setores de aplicação, como de máquinas industriais, tubos, vagões, 

caldeiras, reservatórios, plataformas marítimas, indústria naval e de construção civil. 
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Tabela 4 - Composição das Vendas Físicas da empresa focal no mercado externo 

(% em relação a milhões de toneladas) 

Composição das Vendas 2000 2002 2003 2004 (1º. Tri.) 
Placas 9% 27% 27% 56% 
Chapas Grossas 11% 18% 19% 19% 
Laminados a Frio 47% 24% 26% 18% 
Blanks 7% 3% 3% 5% 
Laminados a Quente 27% 28% 25% 3% 

 Fonte: RELATÓRIO ANUAL (2000; 2003). 

 

As chapas e bobinas laminadas a quente são aplicadas em implementos agrícolas, 

tubos, tanques, reservatórios, assoalhos de automóveis, rodas, etc. As chapas e bobinas 

laminadas a frio se destinam às indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos - 

refrigeradores, máquinas de lavar, fogões. Na Tabela 5, estão demonstrados os setores de 

aplicação e sua participação na composição das vendas físicas entre os anos de 1999 à 2003. 

 

Tabela 5 – Composição das vendas físicas da empresa focal (mercado interno) 

Setores 1999 2000 2001 2002 2003 
Distribuidores 45 43 43 42 44 
Outros 9 10 10 11 16 
Tubos de Pequeno Diâmetro 15 15 16 14 15 
Utilidades Domésticas 7 8 7 7 6 
Construção Civil 6 6 5 6 5 
Máquinas / Equip. Industriais 5 6 6 6 4 
Autopeças 5 5 4 3 3 
Re-laminação 4 2 2 2 3 
Automobilístico 2 4 4 3 2 
Construção Naval 1 0 1 2 1 
Tubos de Grande Diâmetro 1 1 2 4 1 

Fonte: RELATÓRIO ANUAL (2003) 

 

8.1.4 Mercado Interno e Externo 

 

A produção de ferro gusa atingiu em 2003 a marca de 4,1 milhões de toneladas, com 

crescimento de 10% sobre 2002. O volume de aço líquido produzido totalizou 4,2 milhões de 

toneladas, mostrando-se 6% superior ao ano anterior. 



 

 

192 

                              
   Fonte: RELATÓRIO ANUAL (2003) 

 

Em 2003, A empresa focal produziu 3,7 milhões de toneladas de laminados planos, 

entre placas, chapas grossas, chapas e bobinas a quente e a frio. Com isso, superou o volume 

de 2002 em 5%. No ambiente doméstico, as vendas para as empresas exportadoras e a 

retomada geral dos negócios, no final do ano de 2003, asseguraram a expansão do volume 

comercializado pela empresa. Em 2003, o mercado doméstico absorveu 2,2 milhões de 

toneladas de aço planos, o que representou um incremento de 1% sobre 2002. O faturamento 

bruto atingiu a marca de R$ 3,1 bilhões, valor 34% maior que o registrado no ano anterior. Os 

setores de distribuição, tubos de pequeno diâmetro e perfilação lideraram o ranking de 

consumo em 2003. A participação de mercado da empresa focal no mercado nacional, saltou 

de 31% em 2002, para 30% em 2003. O segmento de laminados a quente foi o  que teve a 

maior participação no total de vendas físicas: 39%. Laminados a frio contribuíram com 32% 

na composição do volume; chapas grossas com 23%; placas, 3% e blanks também com 3%.  

Os embarques de laminados planos para o mercado externo atingiram a marca de 1,5 

milhão de toneladas, 7% superior ao movimento de 2002. As exportações produziram uma 

receita bruta de US$ 398 milhões, o que equivale ao crescimento de 27% em relação ao ano 

anterior, mesmo com uma taxa de cambio menos favorável aos exportadores. Esse volume de 

exportações coloca a empresa focal como a 26ª maior empresa exportadora brasileira. Em 

2003, somente um ano após ter se tornado uma fornecedora regular de placas ao mercado 

externo, a empresa focal já tinha nesse segmento 60% de todas as vendas direcionadas ao 

mercado externo. Os demais produtos tiveram as seguintes participações nas vendas externas: 

laminados a frio, 19%; chapas grossas, 13%; laminados a quente, 5%; e blanks, 3%. A 

participação dos blanks nas vendas direcionadas ao mercado externo se elevou no primeiro 

Gráfico 2 - Produção de Aço Líquido da empresa 
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trimestre de 2004 para 5%. A China foi o maior mercado para as exportações da empresa 

focal. Mesmo com o efeito negativo da chamada “gripe asiática”, que paralisou a economia 

local entre o primeiro e segundo trimestre de 2003, as vendas de laminados planos superaram 

as 500 mil toneladas. As compras chinesas e a redução do embarque para os EUA em função 

da salvaguarda 201, o que limitou a venda de placas, aumentaram a participação da Ásia no 

volume exportado de 44%, em 2002, para 66% em 2003.  

Na exportação, a maioria dos clientes são trading companies. As companhias de 

trading atuam como intermediárias entre o cliente efetivo e a companhia focal e são elas a 

fazerem a prospecção de negócios e de mercado para a companhia focal. No mercado de 

exportação a trading é importante. Segundo o gerente comercial da empresa focal, em alguns 

mercados, como o japonês, torna-se virtualmente impossível acessar o mercado sem ajuda das 

empresas de trading. O número das empresas de trading depende do país, visto que algumas 

dessas já estão direcionadas para determinados mercados. A empresa focal não tem mais de 

quatro tradings atendendo a mesma região. No caso dos EUA, que é um grande mercado 

consumidor de aço, existem três tradings atuando, e cada uma atende a um mercado 

específico. Segundo o entrevistado, com a momentânea redução da demanda no primeiro 

trimestre de 2003, em função da gripe asiática, um cliente chinês de uma trading solicitou 

uma redução no preço de 10%. A trading havia comprado o aço, mas não tinha garantia de 

compra por parte do cliente, a empresa focal foi chamada então para dividir as despesas do 

desconto, demonstrando que as tradings atuam também de forma especulativa. 

A relação da produção que é destinada ao mercado interno e externo era, há três anos 

assim: cerca de 80% da produção eram destinadas ao mercado interno e 20% destinada à 

exportação, e essa relação vem se alternando. O departamento de exportação tem feito pressão 

para tentar inverter essa relação; atualmente essa relação está em 60% da produção destinada 

ao mercado interno e 40% para exportação. Isso ocorre porque os preços do mercado externo 

estão mais elevados que o do mercado interno. Segundo o diretor comercial: “Isso ocorre 

porque o mercado interno não assimilou que o aço é um commodity. Então, está com os 

preços lá embaixo... Não acompanha o mercado externo. Mas em contrapartida, o pessoal fala 

que quando abaixa o preço do aço lá fora, a gente não abaixa o preço do aço aqui”.  

O mercado de chapas grossas de aço é um mercado importante para a empresa focal. 

Cerca de 25% da capacidade de produção da empresa focal está direcionada ao mercado de 

chapas grossas de aço. Desse mercado, segundo um entrevistado, 60% da produção vai para 

os distribuidores, e o restante para a indústria. No caso de chapas grossas de aço, já existia um 

processo de dumping, com os EUA proibindo sua importação. Isso ocorreu antes da 
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salvaguarda 201, ou seja, o Brasil não poderia exportar chapas grossas lá, nem laminados a 

frio. Segundo o entrevistado, após a entrada da China no mercado como grande compradora, 

os EUA liberaram a importação de chapas grossas dado à falta desse material no mercado 

internacional e americano. A empresa focal passou a vender novamente chapas grossas no 

mercado americano. Segundo o entrevistado, somente um mês após a China ter entrado no 

mercado mundial comprando aço (em torno de agosto de 2003), o preço do aço aumentou 

cerca de 80 dólares no mercado americano.  

O concorrente direto no mercado interno de chapas grossas é a própria empresa matriz, 

indicando que o mercado interno acaba não tendo concorrente direto, porque as empresas são 

do mesmo grupo. Cada uma das empresas acaba se focando no seu nicho de mercado; neste 

caso,  o foco da empresa matriz é atender à indústria e o foco da empresa focal é atender a 

rede de distribuidores, de tubos de pequeno diâmetro e de perfilação, com 70% de suas 

vendas. Porém existe uma exceção no mercado de chapas grossas: a empresa focal atende ao 

setor naval, mas a empresa matriz, não. A empresa matriz e a empresa focal não são 

concorrentes diretos, mas no caso dos blanks de chapas grossas de aço, a concorrência é 

direta, com a filial da empresa matriz produzindo blanks, estampados e estruturas metálicas. 

Os blanks são produzidos por uma companhia da empresa matriz que concorre com a empresa 

focal no mercado interno. No mercado externo, os principais concorrentes para os blanks são 

o México, no mercado americano, e a Ucrânia, no mercado europeu. No caso da Ucrânia, a 

empresa focal acredita que sua matéria prima é de melhor qualidade, então, não há uma 

concorrência significativa. Segundo um dos entrevistados, os coreanos, japoneses e europeus 

já não concorrem diretamente nesse mercado específico, é que nesses mercados, o de aço e de 

blanks, o importante é que o Brasil tenha acesso a cotas ou outros acordos que permitam a 

importação. No caso de blanks, se o país comprador importar o produto de outros países, não 

haveria restrição ao produto brasileiro.   

 

8.1.5 Fluxo de Operações 

 

A estrutura operacional da empresa focal está localizada em uma única planta fabril a 

cerca de 70 km da Cidade de São Paulo, e próxima ao mar. Pelo terminal do porto privativo 

chegam o carvão mineral, parte do minério e são embarcados os produtos siderúrgicos. Por 

via ferroviária, a empresa focal é abastecida principalmente de minério de ferro proveniente 

de diversas empresas mineradoras e de todas as outras matérias-primas necessárias à produção 

do aço, como fundentes e escorificantes. No pátio de matérias-primas, o minério de ferro e o 
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carvão mineral são estocados e posteriormente homogeneizados e depois peneirados e 

bitolados para uso na coqueria e nos altos fornos. Depois, tanto os finos de minério de ferro 

com os finos de carvão são processados, criando um aglomerado chamado Sinter (essa é a 

etapa conhecida como sinterização), que vai compor a carga dos alto-fornos juntamente com o 

minério de ferro e o coque. 

Na coqueria o carvão mineral é cozido em fornos especiais para a retirada de 

componentes mais voláteis transformando-se em coque, que é o combustível dos alto-fornos. 

Nos alto-fornos o minério de ferro sofre um processo químico de redução, através do carbono 

presente no coque, resultando no ferro gusa líquido, que é a matéria prima da aciaria. Uma 

vez tratada, a matéria prima é transportada por carros torpedo do alto-forno para a área da 

aciaria.  

Na aciaria, o ferro gusa sofre um processo de modificação da composição química 

com redução do teor de carbono, por meio da injeção de oxigênio e da adição de ferro-ligas, 

como o manganês, e outros elementos como o silício ou alumínio, transformando-se em aço. 

O aço ainda pode ser refinado pela injeção de cálcio-sílicio, pela desgazeificação a vácuo e 

pelo tratamento secundário no forno-panela, de acordo com as especificações de norma ou 

segundo as exigências do cliente. Uma vez pronto, o aço é moldado em placas que serão 

posteriormente laminadas ou exportadas como produtos semi-acabados.  

No laminador de chapas grossas, as placas vindas da aciaria são reaquecidas e 

laminadas num processo caracterizado por diversas passadas pelo laminador até que tenham 

adquirido a espessura e larguras desejadas. Depois de laminada, a chapa grossa passa pela 

desempenadeira a quente, o que lhe confere maior planicidade. Na temperatura quente  a 

chapa grossa passa pela tesoura, para ser aparada nas dimensões finais; posteriormente, é 

esfriada ao ar livre, no pátio de estocagem, e recebe a marcação por pintura e puncionamento. 

Se necessário as chapas podem ainda ser examinadas no ultra-som, garantindo que seu 

interior esteja livre de defeitos.  

Na laminação a quente, as placas são reaquecidas e depois pré-processadas nos dois 

laminadores, antes de entrarem no laminador de tiras a quente, onde o esboço é laminado 

seqüencialmente por um conjunto de seis cadeiras laminadoras formando uma longa tira, 

posteriormente enrolada numa bobina. Ainda na laminação a quente as bobinas podem ser 

decapadas para remoção do óxido superficial, ou passar no laminador de acabamento, onde 

recebem um passe de laminação para ganharem uma superfície mais uniforme. As bobinas 

podem ser cortadas na linha de produção de tesouras, transformando-se em chapas, de acordo 

com as necessidades dos clientes.  
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Na laminação a frio, as bobinas vindas do processo de decapagem são laminadas a frio 

(na temperatura ambiente),  num laminador de quatro cadeiras que serão depois recozidos e 

passarão pelo laminador de encruamento para obter as propriedades mecânicas de acordo com 

a aplicação final desejada. As bobinas podem ser também cortadas em chapas na linha de 

tesouras, conforme as necessidades dos clientes.  

 

8.1.6 Logística de Operações 

 

A unidade operacional da empresa focal localiza-se a cerca de 70 km da região 

metropolitana de São Paulo. No atendimento ao mercado doméstico a empresa utiliza o 

sistema rodoviário Anchieta/Imigrantes e um terminal ferroviário com a capacidade de 4 

milhões de toneladas ao ano. Para garantir o escoamento das exportações e o recebimento de 

matérias primas e insumos, a empresa focal utiliza o terminal marítimo privativo, que pode 

receber embarques com capacidade de carregamento de até 56 mil toneladas e movimentar 12 

milhões de toneladas de aço por ano. Além disso, o terminal marítimo privativo é utilizado 

constantemente na prestação de serviços a terceiros, no embarque e desembarque de produtos 

siderúrgicos, granéis sólidos, carga geral, máquinas e equipamentos. 

O porto abriga ramais ferroviários da MRS, Ferroban e Ferronorte, que se 

interconectam com toda a malha ferroviária do país. Um terminal marítimo dentro de suas 

dependências, terminais ferroviários interconectados com toda a malha ferroviária brasileira e 

proximidade do maior centro consumidor do país proporcionam logística invejável à empresa 

focal. 

O maior problema logístico que a empresa tem é o recebimento de insumos. A 

empresa focal tem custo mais elevado que seus concorrentes. A empresa matriz recebe o 

carvão importado pelo porto de Vitória (ES); uma empresa concorrente recebe o carvão por 

um porto do Rio de Janeiro (RJ). Apesar de a empresa matriz estar distante 700 kms de sua 

usina a partir do porto, o custo logístico dela é menor. Isso porque o minério de ferro vindo de 

Minas Gerais é deixado na usina concorrente, situada no Espírito Santo, retorna a Minas 

Gerais, com o carvão que é carregado em Vitória, e por fim é deixado na usina matriz. 

Portanto, a usina matriz paga pelo frete de retorno, o que é consideravelmente mais baixo. 

Esse não é o caso da empresa focal, que tem de pagar integralmente pelo frete, de Vitória até 

a usina. Portanto, a empresa focal recebe todo o minério por via ferroviária, com frete cheio 

até Mogi das Cruzes (SP), onde cerca de 40% das necessidades de suprimento de minério de 

ferro são desembarcadas e esse lote é escoado e desce pela serra de caminhão. Segundo um 
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entrevistado, esse caminho é mais barato que pagar à uma companhia ferroviária fazer todo o 

trecho por trem. Por outro lado, a empresa focal ganha por estar a apenas 70 km de São Paulo, 

sendo esse o maior centro consumidor de aço do Brasil. Uma outra vantagem é o porto 

privativo, que possibilita custos de operação reduzidos no embarque de produtos 

manufaturados e semi-manufaturados destinados ao exterior.  

 

Figura 31 – Ferrovias que atuam no transporte de insumos para a indústria siderúrgica nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

         
Fonte: REIS (2003) 

 

A empresa matriz tem participação acionária de cerca de 10% na empresa ferroviária, 

e tem um projeto para a redução de custos para a empresa focal. A empresa ferroviária 

transporta com uma empresa parceria 100% do minério consumido pela empresa focal. A 

empresa ferroviária está disposta a investir o equivalente a US$ 80 milhões para ligar por uma 

esteira transportadora de minério de ferro, a região de Paranapiacaba, no Planalto Paulista, à 

Baixada Santista. Os vagões que hoje são usados para trazer minério serão direcionados ao 

transporte de grãos e contêineres. Com 13 km de extensão, a esteira vai aproveitar o leito 

funicular de uma antiga linha ferroviária que utiliza o sistema de cremalheira. A empresa 

focal não investirá recursos nesse projeto, que será executado pela empresa ferroviária. O 

projeto trará benefícios para a empresa focal, principalmente a redução de custos de 

transporte. A liberação de vagões para a empresa ferroviária significará a duplicação de sua 
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capacidade de atuação no porto de Santos. Até agora, os vagões que trazem minério de ferro 

voltam vazios, e sempre que trouxerem cargas, como grãos, poderão voltar cheios com 

produtos de importação compatíveis, como trigo, sal ou fertilizantes.  

 

8.1.7 Fornecedores de matérias-primas 

 

Os principais insumos utilizados na produção pela empresa focal são o minério de 

ferro, coque, carvão e ferro-ligas. São 5 os principais fornecedores de minério de ferro, sendo 

que todos estão localizados no Brasil. O principal fornecedor de coque é uma empresa 

chinesa, enquanto que o carvão mineral conta com um fornecedor da Austrália, dois dos EUA 

e um da África do Sul. O ferro-liga é fornecido exclusivamente por uma empresa brasileira.   

O minério de ferro, que tem a maior parte dos insumos, em termos de volume, é 

proveniente, em sua maioria de Minas Gerais. A empresa focal tem tido problemas com o 

preço do coque em função de a China ser grande fornecedora desse material. Segundo o 

gerente de operações, a China está atualmente consumindo o total que ela antes vendia. 

Segundo o entrevistado: “Nós chegamos a comprar coque a 410 dólares, e hoje estamos 

vendendo placas a 400 dólares. Nós chegamos a comprar matéria-prima para produzir placas 

com preço mais caro do que a própria placa!”. A empresa focal não tem outros fornecedores 

de coque, então, o que ela está tentando fazer para reduzir o impacto do aumento do preço do 

coque é mudar o processo injetando mais carvão, reduzir a relação do coque com outros 

insumos e até reduzir a produção. A negociação de compra do carvão é feita em conjunto 

pelas quatro maiores siderúrgicas brasileiras aí incluídas a empresa focal e a empresa matriz. 

Como o carvão é todo importado, isso possibilita uma redução nos preços de compra do 

insumo no mercado internacional.  

 

 

8.2 A PLANTA DE PRODUÇÃO DE BLANKS DE CHAPAS GROSSAS DE AÇO 

 

O incentivo inicial para a instalação de uma planta de corte de blanks de chapas 

grossas de aço foi a salvaguarda 201 que impedia a entrada de chapas grossas de aço no 

mercado americano; porém, não taxava os blanks. Em 1999, o governo americano impôs 

tarifas restritivas à importação de chapas grossas de aço, mas os blanks (peças cortadas sob 

medida) de chapas grossas de aço não foram incluídos nas medidas restritivas. Com o 
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protecionismo por parte dos EUA, houve um incentivo para a empresa focal buscar mercados 

alternativos para seus produtos.  

A empresa focal investiu num projeto que tratava da implantação de uma planta de 

produção de blanks de chapas grossas de aço, e de laminados a frio, com o objetivo de se 

transformar em uma base exportadora. A empresa focal não tinha o interesse de atender a 

clientes no mercado interno com blanks, porque isso não possibilitaria a agregação de volume 

com novas vendas. Ou seja, os clientes internos substituiriam as chapas por blanks, o que 

agregaria valor, mas não volume. E esse era o objetivo principal da empresa focal: aumentar a 

produção. Portanto, desde o início o foco era a atração de novos clientes para a empresa. A 

companhia da empresa focal (uma distribuidora) foi atribuída a função de fazer os cortes de 

blanks de laminados a frio. Para a empresa distribuidora, os blanks eram produtos altamente 

padronizados e de baixo volume. Os produtos eram tampos de tambores, com 3 mil toneladas 

exportadas por mês. Esses tampos também não eram sobre-taxados pela salvaguarda 201. 

Além da agregação de valor, os tampos possibilitam a empresa focal atingir mercados que não 

eram atingidos anteriormente. Então, o objetivo inicial para a instalação de uma planta fabril 

dentro da empresa focal para a produção de blanks era a agregação de volume com 

exportações, pois não havia interesse no mercado interno, já que isso não traria novas vendas 

de chapa grossas e bobinas de aço. Segundo o entrevistado: “Porque no mercado interno, não 

há interesse! O que isso ia aumentar em volume? Nos já vendemos chapas grossas e bobinas 

no mercado interno; se eu fosse oferecer blanks, os clientes iriam parar de comprar chapas ou 

bobinas para comprar blanks. Isso não ia aumentar a demanda de mercado para mim. Então, o 

objetivo das duas fábricas era exportação. E hoje, ainda é”.  

São os seguintes objetivos que a empresa focal persegue com a instalação da unidade 

industrial de blanks dentro de sua planta: 

• Fidelização dos clientes por meio da redução de custo ao cliente final, possibilitada 

pela maior eficiência e a agregação de valor aos produtos fornecidos; 

• Interesse na implantação de novas indústrias (consumidoras de aço) dentro da planta 

da empresa focal; 

• “Driblar” barreiras tarifárias e não tarifárias nas exportações; 

• Aumento na variedade de produtos disponíveis. 

 

A seguir, serão descritos os principais clientes da empresa focal no mercado de blanks 

de chapas grossas de aço. Algumas empresas já eram clientes da empresa focal, outras 
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passaram a ser em função do oferecimento de produtos mais customizados. Como veremos 

adiante, a transformação da rede de negócios vigente no setor estimulou essas empresas a se 

abastecer de blanks. 

 

8.2.1 Relacionamentos Verticais a jusante que a empresa focal tem no segmento de 

blanks 

 

As empresas que serão brevemente descritas abaixo são clientes intermediárias, ou 

seja, não são os consumidores finais dos produtos. Referimos-nos a essas empresas sem 

identificá-las, sendo que algumas delas desempenham um papel em mais de uma rede.  

 

Empresa 1 

A empresa 1 iniciou suas atividades em 1957 prestando serviços aos agricultores no 

interior de São Paulo, no preparo da terra para o plantio. A partir da década de 60 

transformou-se em uma empresa mecânica /metalúrgica, fabricando equipamentos agrícolas e 

industriais, tais como arado, carregadeira de cana, pá carregadeira, retro-escavadeira e outros. 

Com a crescente diversificação de atividades na década de 80, a empresa 1 passou a fornecer 

equipamentos para empresas siderúrgicas, alimentícias e de outros setores e a crescente 

competição na década de 90, a empresa se concentrou na fabricação de peças de aço para 

tratores, consolidando-se como fornecedora de empresas multinacionais fabricantes de 

equipamentos para construção e movimentação de terra. A empresa tem como clientes a 

maioria dos fabricantes de máquinas rodoviárias e equipamentos de movimentação de terra 

instalados no Brasil. As exportações diretas têm crescido, mas, seguramente, grande parte de 

sua produção é exportada de forma indireta, pelos fabricantes de equipamentos. 

O faturamento da empresa 1 é de aproximadamente 35 milhões de dólares anuais, 

sendo que 80% tem origem na venda de peças para trator às montadoras, e os restantes 20% 

na comercialização de bens de capital sob encomenda. São empregados na empresa de capital 

nacional cerca de 720 pessoas, atuando nas mais diversas atividades como soldagem, 

calderaria, usinagem e montagem. O suprimento da empresa focal para a empresa 1 era 

basicamente de chapas grossas de aço. A principal fornecedora de matérias-primas da 

empresa, desde a década de 70, é a empresa focal. O relacionamento entre ambas as empresas 

se tornou mais estreito a partir da metade meio da década de 90, à medida que iam se 

ampliando os requerimentos de qualidade da empresa 1. 
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Empresa 2 

A empresa 2 foi fundada em 1950, no Brás, em São Paulo, com a finalidade de 

distribuir os tratores da empresa matriz o Brasil. Em 1957, foram construídas as primeiras 

instalações de sua fábrica em um terreno de 65.000 m2 na Via Anchieta. Em 1969, a cliente 

instala uma planta fabril em Belo Horizonte, com área total de 96.000 m2, com cerca de 400 

empregados. Iniciava-se, assim, a produção dos primeiros tratores de esteira da empresa no 

Brasil. Em 1975, a fábrica é ampliada com o crescimento do mercado. Em 1992, é criada a 

holding que controla mundialmente as fábricas de máquinas agrícolas e rodoviárias que foram 

incorporadas ao longo dos anos. Em maio de 1999, a holding comprou um tradicional 

fabricante americano de equipamentos agrícolas, fazendo com que a empresa detivesse 

diversas marcas líderes, em nível mundial, de equipamentos agrícolas e de construção. A 

holding é controlada por um tradicional fabricante italiano de veículos (71% de participação 

acionária).  

O faturamento da Holding foi de US$ 11 bilhões em 1999, com presença em mais de 

160 países. A empresa é líder mundial no setor de equipamentos agrícolas, com vendas em 

1999 de US$ 6,1 bilhões. Em equipamentos de construção é a terceira maior empresa 

mundial, com vendas em 1999 de US$ 3,8 bilhões. No Brasil, o faturamento conjunto das 3 

empresas que fazem parte da Holding foi de R$ 756 milhões em 1999. A cliente 2 conta 

atualmente com uma fábrica em Minas Gerais com 104 mil m2 de área total. Estão 

empregados diretamente na empresa cerca de mil funcionários. A empresa 2 produz mais de 

40 modelos de produtos entre retro-escavadeiras, motoniveladoras, pás-carregadeiras, tratores 

de esteiras e escavadeiras hidráulicas. As exportações da empresa foram de cerca de US$ 70 

milhões em 2003, correspondendo a 35% da produção da empresa. A Holding no Brasil teve 

exportações da ordem de US$ 136 milhões, o que a situa entre as 90 maiores empresas 

exportadoras do Brasil.   

 

Empresa 3 

A empresa 3 iniciou suas atividades nos EUA, por volta de 1890 quando, dois 

inventores experimentaram várias formas de tratores movidos a vapor, para uso na 

agricultura. As companhias que esses inventores fundaram, se unem para formar a montadora 

em 1925. Em 1950 é fundada a primeira subsidiária da montadora na Grã Bretanha, a qual foi 

a primeira de várias no mundo criada para a gerenciar trocas entre países, tarifas, controles 

sobre importações e para melhor servir aos consumidores ao redor do mundo. Em 1954, a 

montadora instalou-se no Brasil com um armazém para a comercialização, produção e 
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estocagem de peças, no bairro da Lapa, em São Paulo. Em 1955, a corporação fazia seu 

segundo investimento fora dos Estados Unidos, adquirindo uma área de 164.000 m², na zona 

sul da cidade, onde construiu sua primeira fábrica no Brasil e ali, em 1960, começou a 

fabricar seus equipamentos. Em 1973, a empresa adquiriu uma área de 4 milhões de metros 

quadrados no interior de São Paulo, onde começou a funcionar em 1976 sua segunda fábrica, 

com área construída de 165.000 m². Como parte do plano estratégico da corporação de 

simplificar processos e reduzir custos, para aumentar a competitividade de seus produtos no 

mundo, a empresa 3 modernizou-se e consolidou em 1993 suas operações administrativas e 

industriais na unidade do interior. A empresa 3 tem como principais atividades para seus 

produtos a construção de grandes obras públicas, hidroelétricas, rodovias, ferrovias e 

aeroportos, como também em projetos de reflorestamento, mineração, agricultura e geração 

de energia. A linha de produtos da montadora no Brasil inclui atualmente 7 famílias diferentes 

de produtos (tratores de esteiras, motoniveladoras, pás-carregadeiras, moto-scraper, 

escavadeiras hidráulicas e compactadores, e também é fornecedora mundial para caçambas de 

scrapers). A empresa 3 exporta aproximadamente 70% da produção. Líder no mercado 

interno e externo na venda de equipamentos de terraplenagem, exporta para mais de 100 

países. O capital da empresa é de origem americano e são empregadas na sua planta fabril, 

situada no Brasil, aproximadamente 3.000 pessoas. As vendas externas foram de US$ 346 

milhões em 2003, considerada nesse ano como a 30a maior empresa exportadora do Brasil.  

 

Empresa 4 

A empresa 4 construiu sua primeira locomotiva gasolina-elétrica em 1913, e a sua 

planta atual, localizada em Erie, nos EUA, vem construindo locomotivas de carga desde a 

década de 60. A empresa, que é uma divisão de uma grande corporação americana, tem mais 

de 10.000 locomotivas de carga/passageiros operando ao redor do mundo e tem sido líder na 

produção de locomotivas diesel-elétricas desde a metade dos anos 80. Em paralelo, à 

produção das locomotivas, a unidade é responsável pelo provimento de manutenção e 

programas de serviço para locomotivas da sua marca e de marcas concorrentes. A empresa 

dispõe de 30 instalações de serviço espalhadas pelo mundo e aproximadamente 7.000 

locomotivas sob acordos de serviços. A  principal planta da empresa, é constituído de 18 

prédios o que perfaz um complexo de 350 acres, onde estão centradas as funções de 

manufatura, marketing, engenharia e outras atividades relacionadas às funções críticas do 

negócio. São 14 linhas de montagem de locomotivas. A previsão de montagens de 
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locomotivas para o ano de 2004, segundo o entrevistado, é de aproximadamente 748 

locomotivas. A empresa 1 já realizava algumas atividades para a empresa 4 nos EUA. A 

corporação da qual a empresa 4 faz parte teve receitas de US$ 134,2 bilhões em 2003. A 

receita do negócio de locomotivas foi de US$ 2,5 bilhões, em 2002, sendo que o lucro 

operacional de US$ 0,5 bilhão. O total de pedidos recebidos em 2003 foi de US$ 2,9 bilhões, 

o que demonstra um pequeno crescimento em relação ao total de pedidos de US$ 2,8 bilhões 

no ano de 2002. Em 2003 os negócios de locomotivas (no qual a empresa 4 está inserida) foi 

unido ao de fabricação de turbinas de aeronaves, formando uma nova divisão corporativa.  

 

Empresa 5  

O relacionamento entre a empresa focal e a empresa 5 começou após uma das tradings 

ter intermediado o contato entre elas O tipo de negócio que o cliente estava procurando 

(blanks) não era do campo de atuação da trading, porque esta não vendia aço, mas peças. A 

trading informou para a empresa focal, que enviou uma equipe para conhecer o negócio; e 

como já tinha tido experiência anterior de venda direta, acabou assumindo o negócio. A 

empresa 5 faz parte de um grupo espanhol que atua nos setores aeronáutico, industrial, de 

energia, energia eólica e de serviços. A empresa 5 possui a própria capacidade de 

desenvolvimento tecnológico e de design para as turbinas geradoras de energia eólica. A 

empresa 5 tem uma capacidade de produção integral que envolve desde a manufatura das 

hélices, torres e até a montagem propriamente dita. A empresa 5 conta com 12 instalações de 

manufatura na Espanha. Os produtos da empresa são adequados a uma larga faixa de geração 

de foca de 660 KW até 2 MW.  O cliente 5 tem filiais para atuar na comercialização, 

manutenção e instalação do equipamento na França, Itália, Grécia, Portugal, Brasil, EUA e 

Alemanha. As torres são feitas de chapas oxicortadas, que são modeladas com calandras. Os 

tubos são então juntados pelo processo de solda de arco submerso. Uma vez completado esse 

processo as torres são tratadas termicamente para resistirem a intempéries. E a montagem 

final ocorre com as outras partes correlatas (as lâminas e mecanismos internos). Os centros de 

manufatura da empresa 5 cobrem cerca de 30% das necessidades produtivas, e os 70% 

restantes são sub-contratados por empresas de calderaria nas regiões da Galícia, Astúrias e 

Navarra. A receitas da empresa foram de cerca de 500 milhões de Euros em 2001, contando 

nesse período com uma força de trabalho de 1.100 funcionários. 
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8.2.2 O projeto de implantação da fábrica de blanks de chapas grossas de aço 

 

O corte de chapas grossas de aço carbono é um processo necessário para a fabricação 

de blanks. Com o advento da tecnologia de informação e a redução de custo de outras formas 

de corte já existentes (corte a plasma, laser, etc.), foi possível criar um novo padrão de corte 

de chapas. Essa nova tecnologia permitiu reduzir o refugo para cerca de 20% do peso do 

material cortado. A empresa focal associou-se às empresas 1 e 2 e à empresa distribuidora do 

grupo pois achava que não possuía as competências necessárias para o atendimento aos 

clientes nesse tipo de mercado. A empresa focal se concentra em vendas de altos volumes, 

mas, acredita ser menos ágil do que esse mercado exige. A variedade de peças, quando se 

trabalha com blanks, também é elevada. Sendo a empresa 1 uma das companhias de pequeno 

porte no país pioneira na utilização dos sistemas de corte computadorizados, isso permitiu, 

com que o domínio desse processo interno, obter vantagens em relação à concorrência. A 

situação da rede de relacionamentos da empresa focal na cadeia de suprimentos de chapas 

grossas está representada na Figura 32. A empresa focal propôs à empresa 1 cortar as chapas 

de aço grossas em “tailored blanks” (peças cortadas de acordo com as especificações de 

desenho dos clientes) dentro de sua planta. Isso possibilitou um spin-off, ou seja, o domínio 

dessa competência (parte de um processo interno da empresa 1) transformou-se em uma nova 

companhia. 

 
Figura 32 – A rede de negócios do mercado de chapas grossas de aço (situação anterior). 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O problema para a empresa focal era que esse novo negócio levaria a empresa a 

enfrentar concorrência num mercado já estabelecido, o de empresas prestadoras de serviço de 
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corte de chapas grossas de aço feitassob encomenda. No entanto, algumas vantagens 

possibilitariam uma melhor posição competitiva para todas as empresas envolvidas na 

parceria.  

As motivações em comum entre as empresas para a mudança de modelo de negócios 

foram: 

• Aumento no número de clientes e de mercados atingidos pelas empresas envolvidas; 

• A economia possibilitada pela logística do negócio, como a utilização do refugo para 

reciclagem na própria usina, possibilitando redução do transporte de refugos para 

reciclagem, e a utilização da estrutura logística da Usina para exportação; 

• A possibilidade de compartilhamento dos investimentos em infra-estrutura. 

 

O projeto inicial consistia de um acordo entre a empresa focal e as empresas 1 e 2. O 

projeto inicialmente tinha a intenção de fornecer blanks à empresa 2. A empresa 4 usualmente 

se abastecia de peças de chapas grossas de aço da empresa 1, além de chapas grossas de aço 

da empresa matriz.  

Os objetivos da empresa 1 na fabricação de blanks, dentro da empresa focal, eram: 

• Aumento de produção; 

• Maior faturamento; 

• Diminuição de custos; 

• Ampliação de suas atividades e início de atividades em outros setores industriais. 

 

Os objetivos da empresa 2, com a compra de blanks de aço eram:  

• Diminuição de custos;  

• Terceirização de atividades tidas como não principais para que a cliente 2 pudesse 

concentrar-se na atividade principal de montagem de máquinas agrícolas e rodoviárias; 

• Concentração das atividades similares entre diferentes unidades industriais; 

• Desenvolvimento de fornecedores globais. 

 

O acordo entre as empresas consistia em: 

• Empresa 2 - conceder a empresa 1 (sob regime de comodato) seus equipamentos de corte, 

dobra e furação; 

• Empresa focal – alugar um galpão para a instalação da unidade industrial da cliente 1; 

• Empresa 1 – instalar uma unidade industrial equipada dentro da empresa focal. 
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Houve, portanto, uma parceria estratégica entre as empresas, de forma que seria montada 

uma unidade da empresa 1 dentro da planta fabril da usina de aço. Os blanks começaram a 

serem produzidos dentro da empresa focal em 2001, sendo as operações conduzidas pela 

empresa 1, com equipamentos que foram disponibilizados pela empresa 2. Nessa planta, as 

peças são cortadas e recebem outras operações (como dobra, furação, solda e montagem), de 

acordo com as especificações dos clientes. O refugo gerado no processo é de propriedade da 

usina de aço, assim como a matéria prima utilizada (gases e chapas grossas); o pagamento à 

empresa 1 é feito de acordo com os serviços de industrialização executados. O papel da 

empresa 1, que antes era um componente da rede física passou para um componente da rede 

de negócios da empresa focal. Essa parceria permitiu o atendimento das necessidades 

específicas dos clientes, configurando um novo projeto da rede de negócios no setor 

siderúrgico (Figura 33). 

 

Figura 33 – A rede de negócios no mercado de chapas grossas de aço (situação atual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

As empresas 4 e 5 passaram a fazer parte do portfólio da empresa focal após a  

transformação ocorrida. A filial da empresa 4 no Brasil já se abastecia de chapas grossas de 

aço,  no entanto, a fábrica nos EUA não comprava produtos da empresa focal. Foi a empresa 

1, a qual já se relacionava com a empresa 4 nos EUA, quem permitiu que a empresa focal 

passasse a vender os blanks de chapas grossas de aço para a produção de locomotivas. A 

empresa 5, como comentado anteriormente, iniciou um relacionamento com a empresa focal 

por meio de uma das tradings. A produção de blanks tem sido a seguinte: 

 

 

 

Fornecedor Empresa 

Focal 

Chapas/Blanks 

Clientes Terceiros 
Empresa 1 

Empresa 3 

Empresa 4 

Empresa 5 

 Empresa 2 

Empresa 
1 

Chapas 
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Tabela 6 – A produção de blanks (milhares de toneladas). 

 

Período Mercado Atingido Produção em toneladas/mês 
1º Semestre 2001 Mercado Interno   1.500 t/mês 
1º Semestre 2002 Mercado Interno + Externo 4.000 t/mês 
2º Semestre 2004 * Mercado Interno + Externo 10.000 t/mês 

 

(* previsão) Fonte: empresa focal  

 

A participação dos blanks de chapas grossas de aço e de laminados a quente, que 

respondiam por 3% das exportações da empresa focal em 2003, passaram a responder por 

cerca de 5% das exportações no primeiro trimestre de 2004.  

Existem alguns problemas que o gerente de operações da empresa focal enxergou no 

futuro do negócio. Tais problemas não se aplicam no caso da distribuidora, que corta blanks 

de baixa variedade e de aço laminado a quente. No caso das empresas 2 e 4, a variedade de 

peças cortadas é elevada, tanto em termos de especificações de materiais, como de número de 

peças diferentes que são fabricadas. Um outro problema é que a indústria demanda peças em 

volumes menores em comparação ao setor de distribuição, por exemplo. A empresa focal tem 

a intenção, num futuro próximo de passar a administração dos seus clientes diretamente para o 

parceiro de negócios. A empresa focal pretende vender as chapas grossas para a empresa 1, 

que administraria as etapas seguintes do negócio. A empresa 1 é responsável pelo suprimento 

de blanks para sua própria planta e para as empresas 2 e 3. A empresa focal alega que além da 

complexidade, a produção de blanks envolve competências que ela não tem, portanto, isso 

acaba afetando o relacionamento com os clientes.  

Outra dificuldade que a empresa focal visualizou é que a administração dos pedidos e 

pagamentos se torna complexa para o sistema atual de sua operação. Isso, segundo o gerente 

comercial, vem causando problemas de controle interno sobre os pedidos que estão sendo 

pagos. A empresa focal tem o relacionamento com o cliente, mas quem faz parte do 

operacional é a empresa 1. A empresa focal pensa em fornecer o material para a empresa 1, e 

dividir a responsabilidade com ela do relacionamento com os clientes.  
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8.3 O MODELO DE INTEGRAÇÃO SOB A ÓTICA DA REDE DE NEGÓCIOS DA 

EMPRESA F 

 

A fim de aumentar a confiabilidade do processo de construção de teoria, são 

apresentados os resultados da análise realizada sob as perspectivas das categorias ou 

dimensões identificadas nesse estudo. O objetivo é buscar uma comparação entre a teoria 

emergente com os resultados obtidos, procurando se verificar o que é conflitante ou não.  

 

8.3.1 O valor para os clientes no mercado de blanks de chapas grossas de aço 

 

Nesta pesquisa, procurou-se identificar o valor para os clientes do segmento de blanks 

de chapas grossas de aço. Convém enfatizar que a abordagem da pesquisa se limita ao valor 

para o cliente, que é atendido diretamente pela rede, como discutido nos itens 2.1 e 2.3. Os 

clientes atendidos pela rede de negócios do mercado de blanks de chapas grossas de aço são 

chamados de clientes intermediários. Nesta pesquisa estes não se constituem efetivamente nos 

clientes que consumirão os produtos. Outra questão relevante a ser enfatizada é que foi 

considerado também o valor ao cliente, percebido pela empresa focal; isso é necessário para 

aumentar a confiabilidade na identificação do valor pelo cliente da rede de negócios de 

blanks. 

 O analista de negócios da empresa focal argumenta que os clientes de blanks desejam 

que as entregas sejam feitas no prazo e que tenham mais qualidade. O preço é um fator 

importante, mas não é exclusivo. Outro fator importante, segundo o entrevistado, é que  “o 

cliente leva para a sua fábrica somente o material que vai usar, sem necessidade de fazer 

estoques e de gastos com o transporte com sucata”. É interessante distinguir esse mercado dos 

outros atendidos pela empresa focal. No caso do mercado de distribuição (que responde por 

um grande percentual das vendas da empresa focal), os atributos mais importantes são preço 

baixo e condição de pagamento. A condição de pagamento inclui menores despesas 

financeiras e também prazos maiores de pagamento.  

Os entrevistados das empresas 2 e 3 argumentam que o os principais fatores que os 

levaram a comprar blanks foram a busca pela concentração na atividade principal, a 

montagem de tratores e máquinas rodoviárias, o que permite a liberação de espaço em suas 

plantas para a produção de novos modelos. Segundo os entrevistados, os fatores considerados 

na escolha dos fornecedores foram: a confiabilidade (em termos de performance de entregas); 

preços menores e a qualidade. 
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Segundo o gerente de programa da empresa 4, os principais atributos de valor 

considerados são a entrega no prazo, o menor preço e a qualidade. Um fator importante é que 

o produto (blanks) entra diretamente na linha de produção a partir de um armazém, que é 

operado pela empresa focal, o que contribui para a redução de estoques de materiais. Segundo 

o entrevistado “Nós tentamos ter um fornecedor líder, quando possível somente um. Os 

suprimentos são sempre uma questão importante. Se ocorrerem atrasos em função de greves, 

tempestades ou problemas, como as entregas são programadas para uma janela de tempo 

limitada, e muito próximas à programação de produção, se ocorrer algo, nossa produção cai 

muito. E nós temos tudo no tempo exato. O tempo é uma grande questão!”. Outro benefício é 

que as peças vão para a empresa 4 já furadas e com outras operações necessárias já 

comcluídas. Nas palavras do entrevistado “Não faz sentido comprar chapas e fazer todo o 

trabalho. Nós queremos um produto acabado o qual possamos pegar e colocar nas 

locomotivas”. Um fator que ele destaca é a confiabilidade dos embarques marítimos. O navio 

pára no porto privativo por um dia somente e tem havido casos de perda de embarques. 

Segundo o entrevistado, isso tem prejudicado a imagem da empresa. Finalizando, o 

entrevistado argumenta: “a empresa focal faz muito bem, o que significa prover logística, 

trabalho e planejamento, e ser capaz de produzir um produto acabado que é o mesmo que o 

dos EUA, a um preço competitivo e com uma qualidade melhor”. 

Um entrevistado da empresa 5 argumenta que o principal fator é o preço competitivo e 

posteriormente cita as entregas confiáveis e a qualidade. A cotação de peças é feita com 

vários fornecedores de vários países, e são levados em consideração os custos de transporte. A 

empresa focal vende o produto acabado na Europa a um preço menor e com qualidade melhor 

que o dos fornecedores localizados na Europa Oriental.  

O Quadro 16 resume os principais atributos valorizados pelos clientes segundo a 

empresa focal e seus parceiros.  
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Quadro 16 – Principais atributos valorizados pelos clientes da rede de negócios de blanks 

Empresa Atributos mais valorizados 
Valor ao cliente na visão da Empresa 
Focal 

Entregas confiáveis, qualidade e preço 
baixo. 

Empresa 1 Entregas confiáveis, preço baixo e 
qualidade. 

Empresa 2 Entregas confiáveis, preço baixo e 
qualidade. 

Empresa 3 Entregas confiáveis, preço baixo e 
qualidade. 

Empresa 4 Entregas confiáveis, preço baixo e 
qualidade. 

Empresa 5 Preço baixo, entregas confiáveis e 
qualidade. 

Fonte: elaborado pelo autor 

   

8.3.2 As prioridades competitivas da rede de negócios 

 

Identificar as prioridades competitivas envolve um pouco de complexidade visto que 

não há por parte dos entrevistados uma definição clara acerca das prioridades competitivas. 

Outra dificuldade é a identificação das prioridades competitivas que a rede de negócios tem 

procurado construir, e não somente as prioridades de uma empresa isolada. Dessa forma, 

foram consideradas as prioridades competitivas da empresa focal e da empresa 1. Apesar de a 

empresa 2 ter participado no início da implantação do projeto, não foi considerada em função 

de ter contribuído somente com equipamentos, e não diretamente nas operações. As 

prioridades competitivas foram identificadas por meio da aplicação de um questionário com 

perguntas fechadas, que pedia que fossem ordenadas as prioridades competitivas numa escala 

de números de 1 a 5, sendo 1 representando “pouca importância ou relevância” e 5 a “maior 

relevância”. Pedia-se também que fosse atribuído um critério de peso de 0 a 100 para 

identificar os esforços da empresa na melhoria da prioridade competitiva.  

Apesar de ser muito popular o uso de questionários de perguntas fechadas, por que dão 

maior uniformidade às respostas, quando o assunto não é relativamente claro, a estruturação 

das repostas pode deixar passar algo importante. Portanto, antes de as perguntas serem 

respondidas procurou-se avaliar o que cada entrevistado entendia por prioridades 

competitivas. Obviamente, os entrevistados deram repostas ligeiramente diferentes, o que 
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levou à elaboração de uma tabela contendo as repostas atribuídas aos entrevistados. A 

ordenação das prioridades competitivas dessas empresas pode ser vista no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – As Prioridades competitivas da rede de negócios de blanks de aço.  

Prioridade 
competitiva 

Empresa 
Focal 

Peso Total (1) Empresa 
1 

Peso Total (2) Total 
(1+2) 

Ce 5 100 500 5 100 500 1000 
C 4 100 400 3 90 270 670 
Q 2 100 200 4 100 400 600 
F 3 80 240 1 50 50 290 
R 1 50 50 2 100 200 250 

Custo (C), Qualidade (Q), Confiabilidade de Entrega (Ce), Flexibilidade (F), Rapidez (R). 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os dados apresentados sugerem que: 

• A confiabilidade de entrega é apontada como a prioridade competitiva mais 

importante; 

• O menor custo é a segunda prioridade competitiva em importância; 

• A qualidade é apontada como terceira prioridade competitiva mais importante, 

estando muito próxima à segunda colocada; 

• A flexibilidade é apontada em quarto lugar entre as prioridades competitivas mais 

importantes; 

• A rapidez é tida como a quinta prioridade competitiva mais importante estando 

muito próxima à flexibilidade. 

 

8.3.3 O projeto da rede de negócios do mercado de blanks de chapas grossas de aço 

   

Nesta seção são mapeadas as características do projeto da rede de negócios aqui 

pesquisado. Posteriormente, vamos analisar qual a relação entre essas características e as 

prioridades competitivas.  
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8.3.3.1 Integração Vertical  

 

8.3.3.1.1 A direção da expansão  

 

Na rede física, sob o ponto de vista da empresa focal, a integração “virtual” para 

frente possibilitou o aumento do número de clientes e de vendas de chapas grossas de aço. 

Possibilitou também aumentar o valor agregado aos produtos vendidos. Sob o ponto de vista 

da integração horizontal, a participação acionária da empresa matriz na empresa ferroviária (a 

empresa matriz tem propriedade de 10% do capital acionário da empresa ferroviária) permitiu 

que esta procurasse buscar uma solução para os problemas de logísticos (em termos de custos) 

que a empresa focal estava enfrentando. O relacionamento da empresa focal com a empresa 

ferroviária tem se mostrado de grande importância. Ainda sob o ponto de vista da integração 

horizontal a empresa focal tem um centro de pesquisa próprio. Sob o ponto de vista da 

empresa 1, a integração virtual para trás, possibilitou redução de estoques e maior controle 

sobre matéria prima. Na rede de valor, sob o ponto de vista dos clientes houve um aumento na 

velocidade de resposta; entregas programadas em lotes menores. A integração na rede de 

negócios, sob o ponto de vista da empresa 1, possibilitou acesso a financiamentos de baixo 

custo e sob o ponto de vista da empresa focal um maior conhecimento acerca de seus clientes 

e informações sobre oportunidade de mercado para ambas as empresas.    

 

8.3.3.1.2 Relacionamentos com clientes / fornecedores  

 

Em relação às redes físicas, de valor e negócios que formam a rede de operações da 

empresa focal, a pesquisa identificou os relacionamentos existentes utilizando as 

caracterizações propostas por Bensoau (1999), e identificando os seguintes resultados, 

mostrados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Mapeamento dos relacionamentos da empresa focal nas redes simultâneas da 

produção de blanks  

Rede Atores das Redes Física Valor Negócios 
Fornecedores de insumos: 
Minério de Ferro 
Carvão 
Coque 
Corte 

 
2 
1 
1 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

Firmas de Transporte:  
Rodoviário 
Marítimo 
Ferroviário 

 
1 
2 
3 

 
- 
2 
- 

 
- 
- 
- 

Empresa 1 4 4 4 
Empresa 2 2 2 2 
Empresa 3 2 - - 
Empresa 4 2 - - 

 
 
 
 
 
Rede  
Vertical 

Empresa 5 2 - - 
Empresa Matriz 5 5 - 
Empresas Concorrentes 2 - - 
Trading Companies - 4 4 
Empresas Financeiras - 2 2 

 
Rede 
Horizontal 

Bancos de Investimento - - 2 
Fonte: FUSCO e GOBBO (2004) (adaptado). 

1 – Mercado Puro; 2 – Contratos de médio e longo prazo; 3 – Joint Ventures; 4 – Parceria 

Estratégica; 5 – Integração Vertical.  

  

Os relacionamentos apresentados na coluna da rede física foram mapeados a partir da 

caracterização dos relacionamentos propostas por Bensoau (1999), conforme já discutido 

anteriormente.  Na coluna de atores estão listados os relacionamentos mais importantes das 

redes simultâneas. Foram identificados, por meio das entrevistas os níveis de relacionamento 

atual de cada um dos atores nas redes simultâneas. Utilizando a caracterização proposta é 

possível verificar que na rede física os fornecedores de insumo têm um relacionamento de 

mercado no caso de insumo para o corte, e de contratos de médio ou longo prazo para os 

insumos utilizados na produção de aço. Em termos de relacionamento com o fornecedor de 

minério de ferro, a empresa focal estabeleceu um contrato de longa duração que a possibilita 

assegurar o fornecimento regular de minério de ferro, num período em que a demanda por 

minério de ferro está elevada. As compras de coque e carvão são feitas em conjunto com suas 

principais concorrentes no mercado interno, o que assegura que sejam obtidos preços menores 

na compra de insumos.  
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As firmas de transporte foram divididas em rodoviário, marítimo e ferroviário. No 

caso do transporte rodoviário, os relacionamentos com as empresas se caracterizam como 

relacionamentos de mercado; no transporte marítimo são adotados contratos de curto ou 

médio prazo e no caso do transporte ferroviário, a principal empresa transportadora tem uma 

participação de capital de 10% da empresa matriz. A empresa ferroviária tem grande 

importância em função dos custos no transporte dos insumos até o litoral. A empresa focal 

tem de lidar com um problema importante em função dos custos elevados de transporte. A 

empresa ferroviária pretende investir num sistema de cremalheiras e esteiras transportadoras 

ao longo do leito da ferrovia, na descida da serra do mar, com o intuito de liberar capacidade 

para o transporte de contâineres e grãos. Esse sistema pode eventualmente vir a reduzir os 

custos de operação da empresa matriz visto pois não incluiria os custos de transporte por meio 

rodoviário, como é feito atualmente. No caso dos relacionamentos com clientes, a empresa 1 

demonstra um relacionamento caracterizado como de parceria estratégica, em função da alta 

especificidade de ativos envolvidos e da troca de informações confidenciais.  Existe também 

um alto nível de comprometimento com a empresa 2, porém, esse relacionamento tem se 

desgastado e os ativos que esse cliente havia disponibilizado estão sendo comprados. Segundo 

alguns entrevistados, esse cliente vinha causando uma série de problemas operacionais e 

administrativos para a empresa focal ocasionando um afastamento entre a empresa focal e o 

cliente 2. O relacionamento da empresa focal com esse cliente vem sendo paulatinamente 

assumido pelo cliente 1; os demais clientes se relacionam com a empresa focal por meio de 

contratos de médio e longo prazo, com exceção do cliente 3, que se relaciona diretamente com 

a empresa 1. Esse cliente tem proposto novos negócios com a empresa focal, mas é 

intermediado pela empresa 1. As empresas concorrentes e a empresa focal operam acordos de 

compras conjuntas de carvão, possibilitando a agregação de volume e melhores preços nos 

insumos, sendo esse relacionamento regido por contratos de médio e longo prazo. As tradings 

têm um papel importante na rede de negócios pela identificação de novos mercados e clientes 

para a empresa focal. Os  relacionamentos entre as companhias são de parceria estratégica. As 

empresas financeiras e bancos de investimentos têm um relacionamento estabelecido por meio 

de contratos de longo e curto prazo.  
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8.3.3.1.3 A extensão requerida pelo processo 

 

A extensão vertical da estrutura operacional da empresa focal pode ser considerada 

como estreita visto que a empresa focal não tem propriedade para os principais fornecedores, 

nem avançou de forma extensa no mercado de distribuição. A tendência que foi observada é a 

empresa focal atuar na ampliação da extensão da integração vertical com a implantação em 

sua planta de unidades processadoras de aços, como as fábricas de blanks de chapas grossas 

de aço, e de laminados a frio. É esperado também um aumento da extensão em direção aos 

distribuidores de aço, em função da redução do número de empresas com as quais a empresa 

focal irá se relacionar. Em termos de integração horizontal na rede física a empresa focal é 

proprietária do terminal marítimo e tem, por meio da empresa matriz, uma participação 

acionária na empresa ferroviária. No nível da rede de negócios a empresa focal não possui 

empresas financeiras, nem participações acionárias em empresas trading.  

 

8.3.3.1.4 O balanceamento entre os estágios 

 

A rede na qual a empresa focal está inserida pode ser vista como balanceada em 

função de as empresas que constituem a rede terem um número relativamente pequeno de 

clientes intermediários e procurarem satisfazer seus requerimentos. A tendência observada na 

rede física de blanks de aço é a empresa 1 aumentar a sua capacidade instalada para poder 

atender aos clientes que a empresa focal vem conquistando. Os clientes atuais respondem por 

um grande percentual das vendas, e a tendência é o aumento do número de negócios com os 

clientes que já são atualmente atendidos. Na rede de negócios, as trading companies atuam 

como clientes intermediários permitindo um equilíbrio maior em termos de balanceamento em 

comparação com o mercado nacional, onde existe um grande número de clientes dispersos.  

 

8.3.3.2 Instalações 

 

8.3.3.2.1 Localização 

 

A localização da rede de negócios de blanks  demonstra ser escolhida em função do 

acesso aos mercados. A proximidade do maior centro consumidor do país proporciona 

menores custos de distribuição de seus produtos. Quanto à rede física, a localização da 

empresa focal, pela sua proximidade com o litoral facilita o escoamento da produção para 
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exportação, mas dificulta o acesso ao minério de ferro, o principal insumo. Para garantir o 

escoamento das exportações e o recebimento de matérias primas e insumos, a empresa focal 

utiliza o terminal marítimo privativo. A empresa focal utiliza também os terminais 

ferroviários interconectados com a malha ferroviária brasileira para o recebimento de minério 

de ferro. A localização da planta de corte de blanks dentro da empresa focal possibilitou a 

redução do transporte de refugos para reciclagem. Ou seja, quando os clientes compravam 

chapas, tinham que processá-las, o que gerava sobras de material não aproveitado (sucata) que 

eram transportadas desnecessariamente. Esse custo adicional aumentava se o produto fosse 

exportado. Em relação à rede de valor, a busca pela melhor exploração do potencial de 

logística levou à atração de novas empresas que utilizam o aço para dentro da empresa focal. 

Essa estratégia agrega valor aos produtos vendidos pela empresa focal e contribui para o 

aumento do valor para o cliente. Ocorreu, dessa forma, uma ampliação do mix de produtos e 

serviços oferecidos. Quanto à rede de negócios, a localização da planta no litoral facilita o 

acesso a alguns dos seus principais mercados externos (como o americano). A localização de 

empresas dentro de sua planta fabril possibilitou o acesso à informação sobre novos negócios, 

incluindo acesso à informação de caráter tácito acerca do mercado.  

 

8.3.3.2.2 Tamanho 

 

A rede de negócios de blanks pode ser considerada como uma rede constituída de 

grandes empresas. Quanto à rede física, o aumento do tamanho da escala de produção tanto 

da empresa focal, quanto da empresa 1 levam à obtenção de maiores economias de escala. A 

mesma vinha atuando sem a obtenção de economias de escala em função do recente início de 

suas operações. Conforme a Tabela 10, pode ser visto que a unidade fabril dentro da empresa 

focal tem crescido em termos de capacidade. Segundo alguns entrevistados, espera-se atingir 

a plena capacidade somente em 2006. Uma outra questão é quanto ao tamanho da rede. A 

gestão das instalações dentro da planta da empresa focal tende a aumentar os problemas de 

coordenação e controle à medida que aumentam o número dessas instalações, para que essa 

rede possa ser mais facilmente gerenciada.  A tendência é que a cliente 1 aumente de tamanho 

e de capacidade dentro da empresa focal, para que ocorra um aumento da coordenação, 

visando estruturas mais enxutas de custos atuando com grandes economias de escala. Quanto 

à rede de valor, o maior tamanho da rede tem propiciado custos reduzidos, maior flexibilidade 

de volume e de mix de produtos e serviços. Na rede de negócios o aumento de tamanho 

possibilita à empresa 1 acesso a financiamentos e informações sobre oportunidades de 
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mercado. A empresa focal é beneficiada pelo acesso a novos clientes e a novos mercados, que 

demandam produtos e serviços mais customizados. 

 

8.3.3.2.3 Especialização/foco 

 

A rede de negócios de blanks pode ser definida como de especialização/foco 

horizontal. A rede tem foco horizontal em função de produzir uma série de produtos que 

utilizam um ou mais processos produtivos. A especialização por foco horizontal exigem que a 

rede produza uma série de produtos similares que normalmente exigem a produção em plantas 

diferentes. A união das empresas focal e 1, com o objetivo de atender o mercado de blanks de 

aço, envolve uma série de competências e tecnologias de processo que são similares, porém 

com características diferentes. A empresa 1 é especializada em um estreito mix de produtos, 

os blanks de chapas grossas de aço, o que a permite ter um desempenho superior em relação a 

sua principal concorrente (a fabricante de estruturas metálicas da empresa matriz); a empresa 

focal é especializada na produção de chapas grossas de aço em grandes volumes. Em termos 

da rede física, a empresa 1 pode ser definida como uma “fábrica dentro da fábrica”, de acordo 

com o conceito de Skinner, o qual foi discutido anteriormente. A especialização nos traz a 

noção de “foco”, simplificando a gestão e a eficácia de uma operação grande e complexa. Isso 

somente é possível pela decisão da empresa focal em formar uma parceria com a empresa 1, a 

qual tem como uma de suas competências centrais o corte de blanks. Quanto à natureza dessa 

rede física, ela pode ser caracterizada pelo foco horizontal. As tecnologias operacionais para a 

produção do aço e para o seu beneficiamento são distintas, portanto, uma vez entregues as 

plantas especializadas nesses processos dentro de um mesmo lugar, cria-se a estrutura com 

foco horizontal. Como vantagens dessa rede podemos citar a especialização de cada estágio 

de processo sem os custos de aprendizado, os quais estão tradicionalmente associados a essas 

plantas. Como desvantagem, está a complexidade resultante da programação da produção de 

plantas especializadas dentro de um mesmo local para os clientes dessa rede, por sua vez, está 

em menores custos de transporte, em função da localização próxima ao mercado, assim como 

a redução das necessidades de inventários para material. Quanto à rede de valor, a 

especialização horizontal possibilita aumentar o foco no atendimento aos clientes, com o 

atendimento de lotes menores, e entregas confiáveis e mais freqüentes.  

O Quadro 18 resume as principais questões de estratégia de operações que foram 

explicadas acima, e que estão relacionadas às redes físicas, de valor e negócios. 
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Quadro 18 - Questões da estratégia de operações relacionadas às redes físicas, de valor e 
negócios. 
 

Tipologia de Redes Rede Física Rede de Valor Rede de Negócios 

Integração Vertical  

- Direção da Expansão Integração virtual para trás, 
possibilitou redução de 
estoques e maior controle 
sobre matéria prima. 

Aumento na responsividade; 
Entregas programadas, e em 
lotes menores, para a empresa 
e clientes. 

Acesso a financiamentos 
para a empresa 1 e 
informações sobre 
oportunidades de mercado 
para ambas.  

- Relacionamento com 
fornecedores / clientes 

A empresa 1 não tinha 
capital para integrar 
verticalmente a empresa 
focal, por isso, desenvolveu 
a parceria estratégica. 

Os clientes passaram a ter 
acesso a novos 
relacionamentos; acesso à 
infra-estrutura dos parceiros. 

Aumento no número de 
clientes que não eram 
atendidos anteriormente.  

- Extensão Da produção de chapas ao 
corte, uma extensão maior 
implica em aumento de 
rigidez. 

Integração “virtual” 
horizontal pela empresa focal 
de um componente da rede de 
valor (empresa 1) 

Integração “virtual” vertical 
pela empresa focal de um 
componente da rede de 
negócios (empresa 1) 

- Balanço Aumento do balanço em 
termos de atendimento aos 
clientes. 

Aumento no atendimento aos 
requerimentos dos 
consumidores. 

 

Instalações (Facilities)  

- Localização Redução do transporte de 
refugos para reciclagem; 
proximidade a matéria-
prima;  mão de obra barata; 
proximidade à infra-
estrutura logística.  

Ampliação do mix de 
produtos e serviços. 

Acesso a novos negócios; 
Acesso à informação de 
caráter tácito; Acesso a 
informações do mercado 
mundial de aço. 

- Tamanho  Criação de operador logístico 
exclusivo 

Aumentou no número de 
organizações 

Pr
oj

et
o 

da
 R

ed
e 

de
 N

eg
óc

io
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- Especialização/Foco Aumento no foco vertical Aumento no foco horizontal Aumento no foco 
horizontal 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

8.4 ANÁLISE DOS DADOS EM RELAÇÃO AO MODELO DE INTEGRAÇÃO 

 

Seguindo a estrutura lógica do modelo de integração da rede de negócios com as 

prioridades competitivas, serão apresentadas a seguir as questões estruturais e infra-estruturais 

da estratégia de negócios que estão sendo trabalhadas nesta pesquisa. Com o objetivo de 

aumentar a confiabilidade do processo de construção da teoria são apresentados sob as 

perspectivas das redes categorizadas neste trabalho os resultados da pesquisa empírica 

realizada com base no modelo de integração proposto nesta tese. 

Após a apresentação dos dados levantados junto às empresas foi realizada uma análise 

de acordo com o modelo de integração utilizado. Para que o grau de integração entre esses 

elementos pudesse ser mais bem avaliado, optou-se por atribuir três níveis de conceitos: 

 



 

 

219 

• Consistente – apresentando um nível adequado de integração conforme a lógica 

do modelo; 

• Parcialmente consistente – apresentando um nível parcial (intermediário) de 

integração, segundo a lógica do modelo de integração; 

• Inconsistente – apresentando um nível baixo de integração, segundo a lógica do 

modelo. 

 

Seguindo, então, a lógica de seqüência do modelo, é necessário verificar a integração 

entre o valor para o cliente e as prioridades competitivas. Como dito anteriormente, não 

analisaremos os requisitos dos consumidores finais, mas das empresas que são clientes da 

parceria entre a empresa 1 e a empresa focal. 

Conforme os dados, o fator mais importante para os clientes dessa rede de negócios é 

o aumento do valor monetário total. Os clientes da rede de negócios de blanks valorizam mais 

as entregas feitas de forma confiável e no prazo, em seqüência vêm preocupações em relação 

ao preço e qualidade dos produtos e serviços.  

 

Quadro 19 – Valor segundo o cliente intermediário em relação às prioridades competitivas 

 

Componentes de Valor Prioridades Competitivas Nível de Consistência 

Valor monetário total Ce, C, Q, F, R Consistente 
Custo (C), Qualidade (Q), Confiabilidade de Entrega (Ce), Flexibilidade (F), Rapidez (R). 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A prioridade competitiva considerada como de maior importância pelas empresas que 

formam as operações da rede foi a confiabilidade de entrega.  Posteriormente estão o custo, a 

qualidade, a flexibilidade e a rapidez. 

 

Por que é considerada consistente essa relação do modelo de integração? 

O modelo de integração considera em sua análise somente uma prioridade 

competitiva, assim será analisada a relação entre o valor para o cliente e a prioridade 

competitiva primária. Conforme as argumentações citadas no item 8.3.1 os clientes priorizam 

o aumento do valor monetário total por meio de entregas sendo feitas no prazo, a 

possibilidade de liberação de recursos e competências para outras atividades que são 

consideradas como mais importantes. O preço, apesar de ser um fator importante, não é o 
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mais valorizado pelos clientes da rede de negócios. Prosseguindo com a análise as prioridades 

competitivas que estão relacionadas com o aumento do valor monetário total estão a 

confiabilidade de entrega, a qualidade, a flexibilidade e a rapidez.  

Conforme o modelo de investigação das prioridades competitivas e o valor para o 

cliente, o aumento do valor monetário total está diretamente ligado às prioridades 

competitivas de confiabilidade de entrega, qualidade, flexibilidade e rapidez. A prioridade 

competitiva que tem a maior relação com entregas feitas no prazo é a confiabilidade de 

entrega. A análise dessa relação leva a considerar como consistente a relação entre o valor 

para o cliente da rede de negócios de blanks e a prioridade competitiva considerada como 

primária pelas empresas que constituem a operação da rede.  

Os fatores que levam as empresas a priorizar o aumento do valor monetário total é que 

nas análises de fornecedores com os quais buscam relacionar-se as empresas têm cada vez 

mais considerado o custo total. À medida que as empresas têm se concentrado em suas 

atividades centrais, têm delegado a terceiros parte de suas atividades de produção. No entanto, 

a análise simplista de custo caiu em desuso e as empresas estão considerando também itens  

como a capacidade de os fornecedores cumprirem prazos, entregarem os produtos com 

qualidade constante, ou mesmo questões relativas à capacidade dos fornecedores e a tendência 

da tecnologia que esses utilizam. Essas questões levam a escolha de fornecedores por fatores 

outros que não exclusivamente o menor preço. Nas considerações são levados em conta os 

menores custos totais, o que não necessariamente implica em preços menores.  

À medida que as empresas têm reduzido os estoques para liberar capital e espaço e 

adotado práticas de suprimento enxuto torna-se vital a confiança nas entregas, pois essas 

empresas passam a carregar estoques menores. Isso leva a crer que as vantagens obtidas com 

entregas programadas mais que superam as considerações baseadas exclusivamente em 

preços.  

  Uma vez feita à análise do valor para o cliente em relação às prioridades competitivas 

tem se como uma questão mais importante à verificação das relações entre as prioridades 

competitivas e as decisões do projeto da rede de negócios.  
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Quadro 20 – Decisões tomadas pela empresa focal em relação às prioridades competitivas 

 

Prioridades 
Competitivas 

Áreas de Decisão Decisão Nível de 
Consistência 

Ce, C, Q, F, R Direção da Integração Integração vertical “virtual” para trás Consistente 

Ce, C, Q, F, R Extensão da Integração Integração Vertical / Horizontal estreita Não consistente 

Ce, C, Q, F, R Balanceamento Balanceamento entre os estágios Consistente 

Ce, C, Q, F, R Localização Localização com acesso a mercados  Consistente 

Ce, C, Q, F, R Tamanho Rede composta por grandes empresas  Consistente 

Ce, C, Q, F, R Especialização /foco Especialização / foco horizontal Consistente 
Custo (C), Qualidade (Q), Confiabilidade de Entrega (Ce), Flexibilidade (F), Rapidez (R). 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Convém enfatizar novamente que serão consideradas aqui as decisões de projeto da 

rede de negócios em relação à prioridade competitiva considerada primária. No caso, a 

prioridade competitiva considerada como primária foi a confiabilidade de entrega. A seguir, 

serão analisadas as decisões tomadas pela rede em relação à prioridade competitiva 

confiabilidade de entrega.  

A decisão referente à direção da integração vertical da rede de negócios de blanks foi 

considerada como integração vertical virtual para trás porque sob o ponto de vista da rede de 

negócios, está se integrando virtualmente em direção as matérias-primas. A empresa focal 

afirma não querer atender diretamente aos clientes nesse mercado, pois demandam um 

atendimento diferenciado, o que leva a empresa 1 assumir o relacionamento com os mesmos. 

Isso não significa que a empresa focal não se relacione mais com esses clientes, mas que  

questões de ordem mais técnica e operacional ficarão a cargo da empresa 1. Conforme o 

modelo de integração, a expansão virtual para trás afeta diretamente a confiabilidade de 

entrega por meio do maior controle sobre a matéria-prima, e sobre as etapas do processo até a 

entrega do produto acabado, que será utilizado nos produtos finais. Como antes cada empresa 

realizava suas atividades de forma isolada, mais material encontrava-se em trânsito e entre 

estágios diferentes da rede vertical, mas isso acabou se reduzindo com a expansão vertical 

para trás, podendo aumentar a confiabilidade de entrega.  

A extensão da integração vertical é estreita pois a propriedade nessa rede não se 

alterou. É preciso considerar a empresa focal que não é proprietária dos principais 

fornecedores de insumos, e não possui empresas que realizam atividades envolvendo as 

chapas de aço. Sob o ponto de vista da rede horizontal a empresa focal não possui empresas 
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que atuam nesse nível. A relação entre a prioridade competitiva confiabilidade de entrega e a 

decisão pela rede não é consistente em função do modelo de integração. Isso porque uma 

integração vertical ampla, além de possibilitar maior controle durante todas as etapas de 

produção, não tem os problemas resultantes de plantas geograficamente separadas, como 

greves, problemas de transporte, etc. 

Porém, uma análise mais profunda deve ser feita quanto a não consistência entre a 

integração vertical estreita e a confiabilidade de entrega. Frohlic e Westbrook (2001) 

investigaram as estratégias de integração entre fornecedores e consumidores, propondo 5 

diferentes estratégias de integração. Cada estratégia foi categorizada por um “arco de 

integração” diferente, representando a direção da integração (em direção aos fornecedores 

e/ou consumidores) e o grau da atividade de integração. Analisamos que uma integração 

virtual em direção aos consumidores ou fornecedores pode ser classificada como integração 

virtual estreita ou integração virtual ampla em direção a ambos, fornecedores e consumidores. 

Deve-se considerar ainda a integração na direção horizontal e a necessidade da inclusão da 

integração virtual ampla ou estreita no modelo de integração. Surge a questão quanto à não-

consistência da integração vertical estreita e a confiabilidade de entrega, uma vez que não foi 

avaliada a amplitude da integração virtual na rede de negócios estudada. 

A rede na qual a empresa focal está inserida pode ser considerada como balanceada 

em função do atendimento a um número específico de organizações que são atendidas em 

seus requerimentos pela empresa focal e empresa 1. Esse fator não tem relação com os outros 

setores de atuação da empresa focal, porque a rede de blanks pode ser considerada como uma 

planta dentro de uma planta, conforme o conceito de Skinner (1974). A prioridade 

competitiva foi considerada como consistente, em função disso. Isso porque o foco em poucos 

clientes possibilita que eles sejam atendidos prontamente, num prazo mais flexível do que 

numa rede que atende a um conjunto muito grande de clientes. A complexidade tende a 

aumentar elevando os problemas, o que pode resultar em um pobre desempenho do item 

confiabilidade de entregas.  

Quanto à localização da rede de negócios com proximidade aos mercados, foi 

considerada como consistente em relação à localização da planta no Brasil e dentro da 

empresa focal. A decisão foi considerada consistente porque parte dos clientes atendidos se 

encontra no Brasil, em plantas fabris próximas ou dentro do estado de São Paulo. A 

dificuldade ocorre com os clientes externos; mas como a empresa focal dispõe de porto 

privativo a confiabilidade de entrega se relaciona mais com a competência da rede em 

produzir e embarcar os produtos no prazo acordado, a problemática pode ser tratada como um 
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assunto de organização interna. O problema atualmente é a disponibilidade de frotas de 

navios, que tem sido reduzida em função da locação massiva de navios promovida pela China, 

e problemas como greves parecem não ser relevantes para esse caso, uma vez que o porto é 

operado com mão de obra terceirizada, que não está vinculada aos sindicatos locais.  

Quanto ao grande tamanho das empresas que constituem a rede de negócios parece 

não haver uma relação forte com a confiabilidade de entrega. Porém, uma rede composta por 

grandes empresas parece demandar uma maior capacidade instalada, um maior número de 

recursos favoreçam a capacidade de cumprimento de prazos. Por isso, a relação é considerada 

como consistente. 

Finalmente, a especialização/ foco horizontal é considerada como consistente com o 

modelo. A rede de negócios de blanks é considerada como de foco horizontal. Isso porque, 

pela lógica do modelo, uma rede de foco horizontal tende a se concentrar em mercados 

específicos. Isso leva à redução dos problemas de transporte entre os insumos e as operações 

especializadas, favorecendo a confiabilidade de entrega. A estrutura de rede horizontal 

geralmente direciona-se ao atendimento de mercados específicos e consiste de plantas que são 

capazes de fornecer diretamente aos consumidores, sem requererem uma grande quantia de 

insumos de plantas irmãs. A especialização é por produtos ou mercados: cada planta é 

designada para produzir uma série restrita de produtos similares (similares no sentido de 

possuírem tecnologias de processo e sistemas de gestão compatíveis).  

No próximo capítulo serão discutidas as principais conclusões obtidas com a pesquisa 

empírica conduzida na rede de negócios de blanks de chapas grossas de aço.  
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CAPÍTULO 9 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As mudanças pelas quais a área de operações tem passado nos últimos anos levaram à 

necessidade de uma reavaliação dos modelos e práticas propostos. À medida que as 

organizações foram terceirizando partes de suas atividades para outras empresas e 

estabelecendo relacionamentos cooperativos, as fronteiras entre as empresas se tornaram cada 

vez mais tênues. Isso levou a uma mudança do paradigma em que a competição ocorre entre 

unidades de negócios para a competição, para uma visão mais holística de competição entre 

redes de empresas que se inter-relacionam para prover produtos e serviços aos consumidores 

finais. A mudança de paradigma exigiu a reavaliação dos modelos e práticas propostos nos 

últimos anos. Assim, tornou-se necessário desenvolver uma abordagem mais estruturada para 

obter uma descrição válida de rede, equacionando a natureza dinâmica das atividades e as 

dimensões competitivas envolvidas.  

Convém retornar às questões chaves que guiaram a realização dessa pesquisa, assim 

como seus componentes específicos, para apresentar as principais conclusões a respeito dessa 

pesquisa. O componente específico formulado nessa presente tese é: 

 

Como o projeto da rede de negócios reflete o valor para o cliente no mercado de 

blanks de chapas grossas de aço? 

 

A primeira questão formulada para obter o componente específico é a seguinte: 

 

Q1 – qual a relação entre o valor para o cliente e as prioridades competitivas no 

mercado de blanks de chapas grossas de aço? 

 

Os resultados indicam que o preço não é o fator preponderante, sendo que o aumento do 

valor monetário total é identificado como o principal componente do valor. Portanto, conforme 

o modelo de integração, esse componente se relaciona diretamente com a confiabilidade de 

entrega, a flexibilidade, a rapidez e a qualidade. Dentro do componente do valor monetário 

total o atributo mais valorizado pelos clientes da rede de negócios de blanks de chapas grossas 

de aço é a pontualidade de entrega. As evidências dessa relação foram obtidas por meio das 
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entrevistas realizadas com os clientes da rede de negócios de blanks, bem como com a visão de 

valor para o cliente da empresa focal. A pontualidade de entrega, como um atributo do valor, 

está diretamente relacionada com a prioridade competitiva de confiabilidade de entrega.  A 

segunda questão formulada para obter o componente específico é a seguinte:  

 

Q2 – qual a relação entre as prioridades competitivas e o projeto da rede de 

negócios no mercado de blanks de chapas grossas de aço? 

 

O fortalecimento da prioridade competitiva de confiabilidade de entrega é influenciado 

diretamente pelo conjunto de decisões tomadas ao nível da rede de negócios de blanks de aço. 

A exceção ocorre na extensão da integração vertical estreita, considerada como não favorável 

ao aumento da confiabilidade de entrega. Porém, não foi considerada a extensão da integração 

virtual, ou seja, a extensão da integração organizacional ao longo da rede. Portanto, é possível 

que a confiabilidade de entrega não seja prejudicada em função de uma suposta integração 

virtual ampla. 

A integração virtual para frente, que é a característica identificada em termos de 

integração vertical, favorece o aumento da confiabilidade de entrega e conseqüentemente o 

atributo de valor mais enfatizado pelos clientes, que é a pontualidade de entregas.  

A rede de negócios balanceada favorece o aumento da confiabilidade de entrega em 

função do  número reduzido de organizações que são atendidas em seus requerimentos pela 

empresa focal e empresa 1. Os clientes atendidos pela rede de negócios de blanks são empresas 

que compram em volumes muito elevados, constituindo-se em clientes significativos para a 

empresa focal e para a empresa 1. O fato de a empresa focal ser uma empresa de grande porte 

favorece o balanceamento da rede. O inconveniente é a capacidade instalada da empresa 1, que 

é limitada. Para isso, a empresa focal está disponibilizando financiamentos para que a empresa 

1 possa elevar a capacidade instalada nos próximos anos.  

A localização da rede de negócios de blanks de aço, próxima aos mercados, no caso do 

mercado doméstico, e próxima ao porto marítimo, no caso de mercados externos, favorece a 

construção da prioridade competitiva de confiabilidade na entrega.  

As empresas que constituem a rede de negócios são de porte grande, o que também é 

considerado como favorável ao atendimento da prioridade competitiva de confiabilidade na 

entrega, em função de grandes capacidades financeiras e físicas disponíveis na rede.   

A especialização/ foco horizontal é considerada como consistente com a melhoria da 

confiabilidade de entrega, porque o foco em mercado ou produtos leva à concentração local de 
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um número de processos e  atividades que são necessárias à fabricação dos produtos, o que 

possibilita a redução da probabilidade de ocorrências como greves, problemas com transporte, 

comuns a unidades geograficamente dispersas. A análise das características da 

especilialização/foco leva à afirmação de que a rede estudada tem características da “fábrica 

focalizada” ou do conceito de “planta dentro da planta”, de Skinner. Como o foco é um 

determinado mercado, partes da operação são especializadas - em termos de características 

operacionais, mão de obra, maquinário – para o atendimento do mercado alvo. O foco de rede 

horizontal direciona-se ao atendimento do mercado de blanks de aço, o que acaba favorecendo 

o aumento da confiabilidade de entrega, e por último, a pontualidade das entregas.  

Os resultados obtidos para a relativa consistência entre o projeto da rede de negócios e o 

valor para o cliente no mercado de blanks de chapas grossas de aço indicam os excelentes 

resultados que vêm sendo obtidos pela empresa focal. A rede coordenada a montante permite 

maior controle sobre o processo produtivo enquanto a parceria estratégica entre a empresa focal 

e a empresa 1 possibilitou que novas competências fossem desenvolvidas em conjunto, 

permitindo o atendimento ao mercado de blanks de chapas grossas de aço, o qual tem 

características profundamente diferentes daqueles com os quais a empresa focal estava 

acostumada a trabalhar.  

Os resultados encontram ressonância na literatura sobre redes de empresas e a gestão da 

cadeia de suprimentos, em que considerações indicam que o projeto da rede de negócios deve 

refletir o valor para o cliente. Os resultados obtidos nesse estudo indicam que o projeto da rede 

de negócios de blanks de chapas grossas de aço reflete o valor para o cliente desse mercado 

específico, conforme as considerações feitas no capítulo anterior. Isso evidencia que, conforme 

os pressupostos iniciais do trabalho, a abordagem de estratégia de operações de redes 

interfirmas permanece válida. Esses resultados encontram respaldo na literatura sobre redes de 

empresas e cadeias de suprimentos, que apontam para o projeto da rede em consonância com o 

valor para os clientes finais. A pesquisa aponta evidências de que as decisões ao nível do 

projeto da rede de negócios estão profundamente relacionadas com as prioridades competitivas 

e que essas, por sua vez, refletem o valor para o cliente do mercado de blanks de chapas grossas 

de aço.  

Outro fator importante é a relação entre as redes simultâneas em relação a sua 

interconexão. A visão das redes simultâneas permite visualizar os papéis específicos que os 

atores desempenham dentro das redes e a contribuição que esses aspectos proporcionam em 

termos de competitividade para as redes de empresas. Esses aspectos, quando melhor 
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equilibrados, permitem o atendimento das condições desejadas pelos consumidores nos 

mercados atendidos.  

Essa pesquisa analisou a teoria de redes a partir de uma perspectiva da estratégia de 

operações. Foram identificadas as diferenças pontuais entre as perspectivas da estratégia de 

operações sob o paradigma de unidades de negócios e de redes interfirmas. Para isso, foi 

necessário adequar as metodologias e referenciais teóricos da estratégia de operações para as 

redes de empresas. Foram identificadas, com base na revisão bibliográfica, as redes 

simultâneas. Para isso, cada uma das redes (física, valor e negócios) foi categorizada e foi feita 

uma análise das diferentes perspectivas sob a visão da estratégia de operações. Na análise das 

similaridades e diferenças da estratégia de operações sob a perspectiva de unidades de negócios 

e redes interfirmas, foram focadas duas áreas de decisão, a integração vertical e instalações. As 

principais conclusões sugerem que a configuração do projeto da rede de negócios está 

relacionada com o valor para o cliente. O projeto das operações de uma unidade de negócios se 

diferencia do projeto da rede interfirmas pelo maior controle sobre a configuração dos recursos.  

As conclusões obtidas nessa tese sugerem o potencial do modelo proposto. O objetivo de 

verificar se a estratégia de operações permanece válida sob a perspectiva de redes de empresas 

pode ser considerado como atingido. A conclusão obtida sugere a possibilidade de aplicação da 

estratégia de operações, tradicionalmente tratada no âmbito das unidades de negócios, no 

ambiente de redes de empresas. Em resumo, a tese chamou a atenção para a evolução da ênfase 

em operações em direção às redes de empresas e discutiu a estratégia de operações, 

tradicionalmente tratada sob a perspectiva de unidades de negócios, propondo uma abordagem 

de integração entre as duas áreas de pesquisa.  

 

 

9.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Estarão sendo discutidas nessa seção as principais limitações observadas nessa 

pesquisa. Em razão de a natureza do estudo estar baseada em redes interfirmas, isso gera uma 

dificuldade de análise, visto que essas redes permanecem ainda como entidades pouco 

entendidas e dinâmicas. A proposição de uma categorização das redes propôs uma ferramenta 

de análise para poder auxiliar nessa tarefa, mas essa somente, não deve ser usada para uma 

análise completa. Mesmo sendo necessários meses para essa pesquisa ser desenvolvida, 

procurou-se buscar as informações necessárias, mas ainda permanecem muitos atores não 

considerados nesse estudo. Outra limitação a esse estudo foi a própria metodologia utilizada, 
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o estudo de caso, que contribuiu para a geração de teoria, mas que não deve ser generalizado 

estatisticamente. A generalização da teoria está limitada à generalização analítica, assim como 

o método no qual se utiliza uma teoria previamente desenvolvida como modelo e com o qual 

se devem comparar os resultados empíricos do estudo de caso. O presente trabalho parte do 

princípio que a construção de teoria por meio de estudos de caso é um processo adequado 

para fenômenos ou temas poucos pesquisados e deve estar conectada com as evidências 

empíricas. O estudo de caso deve contribuir de forma a verificar se os conceitos, quadros de 

referência e proposições apresentadas contribuíram para a elaboração de uma “teoria”, bem 

como se a hipótese, método e evidências poderiam resultar em novas idéias. 

Uma outra dificuldade dessa pesquisa foi a obtenção de dados de performance e dados 

relativos a informações sobre os componentes da rede de negócios. Visto que para algumas 

empresas essas informações têm caráter confidencial, não foi possível muitas vezes acessar 

esses atores para a busca de informações. Como essa pesquisa tem caráter explanatório e a 

intenção de construir teoria, no próximo tópico serão sugeridos temas para pesquisas futuras, 

assim como para a realização de novas pesquisas mais amplas sobre o mesmo tema, buscando 

reduzir as limitações da pesquisa.  

 

 

9.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

  

As limitações dessa pesquisa deveriam ser reduzidas com o objetivo de as hipóteses 

levantadas nesse trabalho serem comprovadas. Como sugestão de nova pesquisa, está o estudo 

quantitativo, para testar a hipótese de que o projeto da rede de negócios é refletido pelas 

prioridades competitivas.  

Para aumentar a confiabilidade do modelo proposto é desejável que o estudo seja 

replicado em outros estudos de casos, inclusive buscando aplicar a metodologia investigativa 

proposta nesse trabalho a outros setores de atividade econômica, como o setor de serviços, por 

exemplo. As pesquisas desenvolvidas nesse contexto poderiam ainda procurar explorar mais o 

caráter dos relacionamentos envolvidos nas redes simultâneas e qual a dinâmica na escolha 

dos relacionamentos. 

Dada a importância da inovação na atualidade seria desejável uma pesquisa que 

contemplasse a inclusão da inovação como prioridade competitiva no modelo. Essa pesquisa 

deveria contemplar a relação entre o projeto da rede de negócios e essa prioridade 

competitiva.  
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Um estudo da relação entre a extensão da integração virtual ampla ou estreita e as 

prioridades competitivas seria interessante, para gerar um entendimento sobre essa nova 

perspectiva. Outra sugestão para pesquisas futuras é a análise do impacto que as redes de 

negócios têm no desempenho das redes interfirmas, buscando um melhor conhecimento 

acerca do papel das redes de negócios nos dinâmicos ambientes organizacionais atuais.  

 

 

9.3 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS E ESTRATÉGICAS 

 

Algumas implicações gerenciais e estratégicas podem ser levantadas, com respeito à 

nova visão possibilitada pelas redes física, de valor e negócios. As empresas, assim como as 

redes interfirmas, devem ter uma preocupação não somente com o eficiente fluxo físico de 

materiais ao longo da rede de suprimentos como tem sido enfatizado nos últimos anos, tanto 

por acadêmicos como por praticantes. A preocupação das empresas deve ter um caráter mais 

amplo, tanto em relação à rede em que a empresa está situada bem como o papel que cada 

uma dos atores dentro das redes físicas, de valor e de negócios tem a desempenhar no 

atendimento dos requerimentos dos consumidores nos mercados atingidos. As redes de 

negócios devem ser analisadas em função dos reais requerimentos dos consumidores nos 

mercados atendidos, e como cada ator dentro dessas redes simultâneas pode contribuir com 

recursos para que esses requerimentos sejam atendidos. Ou seja, os atores mais relevantes 

nessa rede de negócios são aqueles que têm um papel a desempenhar no atendimento dos 

requerimentos dos consumidores. Obviamente isso exige a coordenação de esforços entre os 

componentes da rede, de forma a elevar a sua competitividade.  

Outra importante aplicação prática é a desafiante visão de coordenar estrategicamente 

redes de empresas compostas por organizações gerenciadas e possuídas por entidades 

distintas. Essa visão permitiria a aplicação prática da estratégia de operações de redes de 

negócios às diversas cadeias produtivas e redes de empresas dos mais distintos segmentos 

econômicos. 
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ANEXOS 

 

PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

 

 Este é o protocolo do estudo de caso utilizado para a pesquisa de campo que visa obter 

informações sobre a relação entre o valor para o cliente e o projeto da rede de negócios do 

mercado de blanks de chapas grossas de aço no Brasil. Para tal intuito o presente protocolo 

teve como referência a literatura já apresentada bem como os modelos propostos por Porter 

(1985).  

 

Parte 1 – Estratégia e estrutura da empresa 

 

Para as próximas questões haverá um item denominado “comentário” que se 

preenchida com exemplos, dados ou experiências pessoais justificando a resposta dada, 

enriquecerá e valorizará muito esta pesquisa. Caso o espaço não seja suficiente utilize, por 

favor, o verso da página. 

 

1. Identificação e características da Empresa e Respondente 

1.1 Nome do Respondente: 

1.2 Cargo na Empresa:  

1.3 E-mail: 

1.4 Nome da Empresa: 

1.5 Segmento: 

1.6 Número de Funcionários: 

 

2. Estratégia da empresa 

2.1 Existe alguma estratégia de negócios formal estabelecida para a empresa?  

Sim (   )  Não  (   ) 

Se a resposta for sim, favor responder as questões abaixo. 

2.2 Quais as principais estratégias formalizadas? 
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2.3 Qual o posicionamento estratégico adotado?  

(    ) Baixo custo  

(    ) Diferenciação 

Comentário: 

 

3. Relacionamentos Verticais 

3.1 Quais são os principais fornecedores de insumos para a empresa? 

3.2 Qual o nível de relacionamento com esses fornecedores? 

3.3 Quem são os principais clientes atendidos pela empresa? 

3.4 Qual o nível de relacionamento com esses clientes? 

 

4. Relacionamentos Horizontais 

4.1 Quem são os principais concorrentes da planta de fabricação de blanks de aço? 

4.2 Qual a importância que o relacionamento com agentes financeiros, bancos ou 

agências governamentais têm para o negócio da empresa no mercado de blanks 

de aço?  

4.3 Existem outros relacionamentos organizacionais considerados como importantes 

para o negócios de blanks de aço? 

 

Parte 2 – Projeto da rede de negócios, prioridades competitivas e valor ao cliente 

 

5. Valor ao cliente 

5.1 Quais são os atributos valorizados pelos principais clientes da empresa no 

mercado de blanks de aço?  

5.2 Qual é a percepção da empresa em relação ao valor para o cliente nesse mercado?  

 

6. Prioridades competitivas 
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6.1 Ordene as prioridades competitivas da planta de fabricação de blanks de aço 

atribuindo uma escala de importância de 1 a 5, onde 1 representa “pouca 

importância ou relevância” e 5 a “maior importância ou relevância”. 

 Custo 

 Qualidade 

 Flexibilidade 

 Rapidez 

 Confiabilidade de entrega 

 

6.2 Atribua um peso de 0 a 100 para identificar os esforços da empresa na melhoria 

das prioridades competitivas.  

 Custo 

 Qualidade 

 Flexibilidade 

 Rapidez 

 Confiabilidade de entrega 

 

7. Projeto da rede de negócios 

7.1 A empresa adquiriu ou passou a executar atividades de algum fornecedor de 

insumo para a produção de blanks de aço? 

7.2 A empresa adquiriu ou passou a executar atividades de algum cliente da planta de 

produção de blanks de aço? 

7.3 A empresa adquiriu ou passou a executar atividades que antes eram 

desempenhadas por outras organizações? 

7.4 Quais são as atividades desempenhadas pela empresa e por outras empresas para 

a produção de blanks de aço? 
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7.5 A empresa adquiriu ou passou a desempenhar atividades de outras organizações 

na rede de negócios de blanks de aço.  

7.6 A planta de produção de blanks de aço atende clientes com características 

distintas? Os requerimentos dos clientes são semelhantes? 

7.7 Quais são os principais fatores que foram considerados na atual localização da 

planta de blanks de aço? 

7.8 Quais são as empresas envolvidas no negócio de blanks de aço? Qual é o número 

de plantas atendido diretamente pela fábrica de produção de blanks de aço?  

7.9 Qual das afirmações abaixo é mais condizente com a especialização/foco da rede 

de negócios de blanks de aço?  Escolha somente uma das afirmações. 

 A planta é capaz de fornecer aos consumidores diretamente e não requerem 

grandes quantias de insumos de suas plantas “irmãs” para realizar suas tarefas.  

 A criação final do produto ou serviço requer a passagem dos materiais e 

informação através de uma cadeia dessas plantas especializadas. 

 

 

 


